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 اإلىػػػػػداء
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 بسـ ا الرحمف الرحيـ
 تقديـ الدكتور: عبد الرحمف الجمؿ

الحمد  رب العالميف، الذي ىدانا لإلسالـ، وأنعـ عمينا بنعمة اإليماف، وخصنا 
رحمة وبشرى بالقرآف، أحسف الحديث كتابًا متشابيًا مثاني، تبيانًا لكؿ شيء وىدى و 

، والصالة والسالـ عمى المبعوث رحمة لمعالميف سيدنا  لممسمميف، ييدي لمتي ىي أقـو
 وحبيبنا محمد وعمى آلو وأصحابو والتابعيف ومف تبعيـ بإحساف إلى يـو الديف أما بعد.

فقد أمر ا جؿ وعال باإلقباؿ عمى القرآف العظيـ تالوة وحفظًا وفيمًا وتدبرًا 
      چ ات كثيرة، مف ذلؾ قوؿ ا عز وجؿ: وعماًل في آي

             

         چ  

: "خيركـ مف تعمـ  إلى تعمـ وتعميـ الكتاب العزيز، فقاؿ وأرشد النبي الكريـ 
 القرآف وعممو".

وفقيػـ لخدمػة القػرآف الكػريـت ليتحقػؽ وعػد ا  ا تعالى في كؿ عصر أناسًا،ىيأ  وقد
خروا حيػػػػػاتيـ سػػػػػ، ف چ      چ تعػػػػػالى بحفػػػػػظ كتابػػػػػو 
المسػمموف ه ، وعممػوه لمػف بعػدىـ، فقػرأفتمقوه كما أنزؿ عمى النبي ، لخدمة القرآف الكريـ

بالسػػند أو خطػػأ، لحػػف  ووصػػؿ إلينػػا سػػالمًا مػػف أي ،غضػػًا طريػػًا كمػػا نػػزؿفػػي كػػؿ عصػػر 
 .المتصؿ إلى النبي 

وقػػد شػػيدت بالدنػػا فمسػػطيف عامػػة، وغػػزة العػػزة خاصػػة اىتمامػػًا كبيػػرًا بػػالقرآف الكػػريـ، 
فتخػػرج فييػػا آلؼ الحفظػػة والحافظػػات وعشػػرات ارلؼ مػػف القػػراء والقار ػػات، فالحمػػد  
الذي بنعمتو تتـ الصالحات، والحمد  عمى فضمو ورحمتو، فيو خير مما يجمعػوف، وقػد 

لقػػرآف الكػػريـ، طمبػػًا للجػػر والثػػواب، وكػػاف مػػنيـ ا خ الحبيػػب تسػػابؽ النػػاس فػػي خدمػػة ا
الدكتور أحمػد ضػيؼ ا أبػو سػميدانة، فقػد عكػؼ عمػى إعػداد سمسػمة كتػب فػي القػراءات 
القرآنيػػػة، ليضػػػعيا بػػػيف يػػػدي طػػػالب عمػػػـ القػػػراءات القرآنيػػػة، سػػػماىا )الػػػدرر الحسػػػاف فػػػي 

 - يتمػيف والمشػتيميف بػالقرآف الكػريـمػ  كػؿ الم -سيـ  القراءات العشر لمقرآف(، ليكوف لو
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ىػذا الجيػد الكبيػر الػذي قػاـ ، فاطمعػت عمػى في تيسير تعمـ قراءات القرآف الكريـ وتعميميا
جمػػػ  فيػػػو القػػػراءات القرآنيػػػة العشػػػر بأسػػػموب سػػػيؿ ميسػػػر  ،مباركػػػاً طيبػػػًا جيػػػدًا  بػػػو فألفيتػػػو

تقاف، ابتدأه بذكر أصوؿ قػراءة القػارئ المػراد  بيػاف قراءتػو، ثػـ ثنػى بػذكر لمدارسيف، بدقة وا 
ما خالؼ فيو القارئ حفصًا أصوًل وفرشًا، حرفًا حرفًا وكممة كممة، ثـ ثمث بػذكر الكممػات 
الفرشػػية التػػي خػػالؼ فييػػا القػػارئ حفصػػًا، فجػػاء الكتػػاب شػػاماًل مسػػتوعبًا خالفػػات القػػارئ، 

 يجد المتعمـ ضالتو، ويستيني بو.
، وأف يجػػزي النػػاس عامػػة وأىػػؿ القػػرآف خاصػػةوأسػػأؿ ا تعػػالى أف ينفػػ  بيػػذا العمػػؿ 

ينتفػ  عمػـ لصػدقة جاريػة  لعمػؿ خيػر الجػزاء وأف يكػوف ذلػؾ لػوبيػذا ا ا خ أحمػد الػذي قػاـ
فػي عمػـو قػوؿ  اب ا تعالى ونشػر عمومػو ليػدخؿقوة ونشاطًا في خدمة كت بو، وأف يزيده

 "خيركـ مف تعمـ القرآف وعممو". :النبي 
السمي  العميـ، وتب عمينا إنؾ أنت التواب الرحيـ، واجعمنا مػف  ربنا تقبؿ منا إنؾ أنت

أىػػػؿ القػػػرآف أىمػػػؾ وخاصػػػتؾ، وارزقنػػػا اإلخػػػالص فػػػي القػػػوؿ والعمػػػؿ، وحسػػػف الختػػػاـ عنػػػد 
 انتياء ا جؿ.

 محمد وعمى آلو وأصحابو أجمعيف. وحبيبنا نبينا وصمى ا وسمـ وبارؾ عمى سيدنا
 
 

 خادـ القرآف                                 
 1عبد الرحمف بف يوسؼ الجمؿ                
 شيخ المقارئ الفمسطينية             

 فمسطيف –غزة                  
 

                                                 
ات وسط مف سكاِف النصير  "،ـ1961" واليدم الفمسطينية، المقارئ شيخ عبد الرحمف يوسؼ أحمد الجمؿ، :الدكتور 1

 بيزة، اإلسالمية بالجامعة الديف أصوؿ كمية في القرآنية والقراءات القرآف وعمـو التفسير في مشارؾ ، أستاذقطاع غزة
 في والسنة الكريـ القرآف دار ر يس حالياً  يشيؿ الديف، أصوؿ لكمية عميداً  ثـ الديف، أصوؿ بكمية مساعداً  أستاذاً  عمؿ
 -بعد ا  -لفضيمة الدكتور عبد الرحمف الجمؿ السبؽ والفضؿ  ، كاففييا والسند القراءات دا رة ور يس غزة قطاع

في نشر عمـو القرآف والتجويد في قطاع غزة، لو عدة كتب منشورة في القراءات، وقد ُأسِند وُأجيز فضيمتو مف عدة 
 .عبد الرؤوؼ محمد عبد القوي مشايخ، منيا إجازتو سندًا بالقراءات العشر الكبرى مف فضيمة الشيخ الدكتور: حممي
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 بسـ ا الرحمف الرحيـ
 تقديـ الشيخ: سعيد زعيمة

الحمد  رب العالميف، والصالة والسالـ عمى أشرؼ المرسميف      
ماـ المتقيف، الذي أنزؿ  عميو كتاب ل يأتيو الباطؿ مف بيف يديو ول وا 

 مف خمفو.
فقد اطمعت عمى ىذه السمسة المباركة الموسومة بػ "الدرر الحساف      

في القراءات العشر لمقرآف" لمدكتور أحمد ضيؼ ا أبو سميدانة، 
 فوجدتيا مستوفية لمعموماتيا، دقيقة في محتوياتيا.

ني لسا ؿٌ        ينف  اإلسالـ والمسمميف بما ُدوَّف وما ا عز وجؿ أف وا 
 .ُألِّؼ في ىذه السمسمة المباركة

 والحمد  رب العالميف
 

 كتبو الشيخ:                                                     
 1سعيد صالح زعيمة

                                                 
 جراح طبيب باإلسكندرية، القراءات عمماء مف متقف محقؽ عالـ ىو زعيمة مصطفى صالح سعيد طبيب:الالشيخ  1

 القرآف عمـو كميةحاصؿ عمى عالية القراءات مف و  سموحة، قراءات معيد مف تخرج ـت1957 مواليد أزىري، مف
 ولو والكبرى الصيرى العشر بالقراءات مجاز بمصر، الكريـ القرآف قراء قابةن وعضو ا زىر، بجامعة بطنطا الكريـ
يضاحات شروح  العشر بالقراءات كامالً  الكريـ القرآف وقرأ والجمزوري، الجزري وابف كالشاطبي وعمماء شيوخ لمتوف وا 

 العشر في العالـ في إسناد أعمى صاحب خميؿ ا عبد الحميد عبد محمد الشيخ مةالعاّل  عمى والكبرى الصيرى
 المثاؿ سبيؿ عمى منيـ وأجازوه، وشيخة شيخاً  أربعيف حوالي أنيـ ذكر كثيريف مشايخ عمى سعيد: الشيخ وقرأ الكبرى،
وشيختي  السعد، أـ والشيخة رحاؿ، عمي والشيخ النحاس، عمي والشيخ السمنودي، والشيخ مدكور، الفتاح عبد الشيخ

 كبيرة جيود ولو وغيرىا، القراءات عمـ في جداً  كثيرة كتب لو النجوليت تناظر شيخةالتي أجازتني بالعشر الصيرى ال
 .الشريعة وعمـو والتفسير والصرؼ النحو في عممو سعة م  القراءات عمـ نشر في جداً 
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 بسـ ا الرحمف الرحيـ
 تقديـ الشيخ: جماؿ القرش

 أما بعد:، سالـ عمى مف ل نبي بعدهوالصالة وال ،الحمد  وحده     
فقد اطمعت عمى الكتاب الموسـو  بػ "الدرر الحساف في القراءات 
العشر لمقرآف"، لمشيخ الفاضؿ، الدكتور/ أحمد ضيؼ ا أبو 

 وقد وجدت الكتاب جيد السبؾ، َحسف سميدانة، مف أىؿ فمسطيف،
ا أسأؿ أف ينف  بو العرض، مفيدًا في بابو، ُمَيسِّرًا عمى طالب العمـ، و 

 في كؿ وقت وحيف، ىو ولّي ذلؾ والقادر عميو.

 والسالـ عميكـ ورحمة ا وبركاتو
 

 :الشيخ قالو                                                        
 1جماؿ بف إبراىيـ القرش                                                  

 ىػ 1438/ رمضاف / 26ليمة                                                                  

 
 
 
 
 

                                                 
 وعمى واإلقراءت القراءة في إجازات عدة عمى حاصؿ ـت1963 مواليد مفالقرش،  محمد بف إبراىيـ بف جماؿ: الشيخ 1

 لمتطوير ا وؿ بمركز وعمومو الكريـ القرآف قسـ عمى مشرؼ ـت1987 العربية سنة المية قسـ وتربية آداب ليسانس
 اإلشراؼ لقسـ ور يساً  مستشاراً  عمؿ الفعاؿت اإلشراؼ كميارات الدورات مف العديد في شارؾ بالرياضت التربوي
 ىػ إلى1427 مف الوسط بمدارس التعميمية لمشؤوف مديراً  أيضاً  عمؿو  بالسعوديةت سابقاً  النسا ية العامة باإلدارة التربوي
 المؤلفات مف العديد لو ىػت1433و ىػ،1432 عاـ بالكويت الكريـ القرآف لحفظ الدولية المسابقة في شارؾ ىػت1433

 .(والعقيدة التربوية، ،والعمـو العربية والمية والوقؼ، والتجويد، التدبر،) في
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 -مقدمة:
اٟتمد هلل الذم جعل القرآف مناران للناس يهتدم إليو اٟتَتاف، كأخرج الناس من ظلمات اٞتهل إىل نور      

 القرآف، كىذب بو نفوسان فأخرجها ُب أحلى رداء، كأٚتل سناء.

  عبد اهلل من أينزؿ عليو } ٤تمد بن ة كالسالـ على قائد السادات كسيد القادات كالصال     

 س، اُب قوة اإلٯتاف كالب {، فأزاؿ بالقرآف كثن النفوس كاألرجاس، كارتقى برعاع البشر فكانوا مثالن
لطاىرين الذين حفظوا القرءاف كحافظوا عليو كعلى آلو كأصحابو الطيبُت كمن سار على هنجهم من الفضالء ا

 -فآتاىم اهلل ثواب الدنيا كحسن ثواب اآلخرة كاهلل ٭تب احملسنُت أما بعد:

بكالـ رب  ان إفَّ علم التجويد كالقراءات من أكىل العلـو ذكران كفكران كأشرفها منزلة كقدران لكونو متعلق     
َما اْجَتَمَع  ":  القرآنية الكثَت من األجر، فقد قاؿ رسوؿ اهللالعا١تُت حيث أف ٢تذا العلم ك٢تذه اٟتلقات 

ُلوَن ِكتَ اَب اللَِّه َويََتَدارَُسوَنُه َبْيَنُهْم ِإَّلَّ َنَزَلْت َعلَيْ  ِهُم  قَْوٌم ِفي َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت اللَِّه َتَعاَلى َيت ْ
ُُ السَِّكيَنُة، َوَغِشَيْتُهُم الرَّْحَمُة، وََحفَّْتُهُم اْلَملَ  ُم اللَُّه ِفيَمْن ِعْنَد ُُ َََكَر  .1"ِِئَكُة، َو

 كلػٌما كاف تػعلم القرآف كتعليمو، كنشر قراءاتو كركاياتػو ٦تا يػيتىقرب بو إىل رٌب العا١تُت، مصداقان لقوؿ نبينا     
 :" ُاهلل سبحانو كاستجابة القًتاحات بعض اإلخوة، استخرت ، 2"خَْيرُُكْم َمْن َتَعلََّم القُرْآَن َوَعلََّمه

كتعاىل، كسألتو التوفيق كالرشاد، كا٢تدل كالسداد، فانشرح صدرل للكتابة ُب ىذا اٞتانب، كذلك ألناؿ 
، فعزمت مستعينان باهلل على نشر ىذه السلسلة القرآنية بعدما شرفت بتعلم علم شرؼ التأسي برسوؿ اهلل 

مشاٮتي الكراـ، أقدمها من منطلق شعورم  كاألربع الشواذ مسندان هبا على يد الكربلالقراءات العشر 
 .لية، ال من منطلق شعورم باألىليةبا١تسؤك 

الدرر اٟتساف » كمنهجي ُب ىذه السلسة؛ كىي سلسلة ُب القراءات القرآنية كعلـو القرآف كاليت ٝتيتها      
أف أذكر ما خالف - ، كاليت ٚتعتها من كتب السابقُت، ك٦تا تلقيتو عن مشاٮتي«ُب القراءات العشر للقرآف 

اإلماـ حفص كال أتعرض لبياف ما اتفقوا عليو، كقد أبينو أحيانان زيادة ُب  -أك القراءة-فيو صاحب الركاية 
اإليضاح كتتميمان للفائدة، كقد قسَّمت ىذا الكتاب الذم بُت يدم القارئ الكرًن، إىل ثالثة أقساـ، ذكرت 

باستفاضة، كجاء ترتيب مواضيعو حسب أكلوية أرتأيت أهنا  سائيالكُب القسم األكؿ األصوؿ ا١تطردة لإلماـ 
                                                 

 .189، ص1455الصالة، باب تفري  أبواب الوتر، باب في ثواب قراءة القرآف، حأبو داود، كتاب  1
 .436، ص5027البخاري، باب خيركـ مف تعمـ القرآف وعممو، ح 2
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األفضل من خالؿ ٕتربيت ُب تدريس حلقات القرآف، كثنيت بالقسم الثاين الذم ذكرت فيو األصوؿ كالفرش 
بشكل ٦تنهج كشامل، كمل أستثن فيو شاردة كال كاردة، سواء كانت اللفظة ا١تختلف فيها من قبيل األصوؿ، 

الفرش، ليفي ْتاجة ا١تبتدئ، كذلك عرب جدكؿ من ثالثة أعمدة، كىي كالتايل: عمود خاص أـ من قبيل 
كعمود خاص بالبياف أك التوضيح لكيفية القراءة، أما القسم  الكسائيباإلماـ حفص، كعمود خاص باإلماـ 

ض الزيادات، الثالث من ىذا الكتاب فهو شبيو بالقسم السابق إال أين اكتفيت بالكلمات الفرشية فقط كبع
أف يرجع ٢تذا القسم بيسر، كيستخرج الكلمة  قراءةليفي برغبة ا١تنتهي، كليسهل على من لو دراية هبذه ال

الفرشية بسرعة كدكف عناء، كإين أستحضر ىنا مقدمة ابن مهراف األصفهاين صاحب كتاب ا١تبسوط ُب 
علمتكم أين صنَّفتو للفىًهًم البصَت، اٟتاذؽ "كلقد أ :القراءات العشر، متحدثان فيو عن كتابو )الشامل( بقولو

 النحرير، الذم تبحر ُب ىذا الباب، كتفنن ُب العلـو كاآلداب".

تدريس قراءات كقد جنح خاطرم على إدارج بعض األمور الًتبوية ُب ىذه السلسلة ا١تباركة، كأىداؼ      
ضوابط اٟتلقة ك ، الكسائي٠تاصة بدكرة اإلماـ منهجية اٟتلقة القرآنية اك ، القرآف الكرًن ُب اٟتلقات القرآنية

، كمواعيد االمتحانات كذلك بعد كل موضوع متكامل كمًتابط، كغَت ذلك الكسائيالقرآنية ا٠تاصة باإلماـ 
من األمور الًتبوية اليت ال ٗتفى على كل ذم بصَتة نقَّادة، كفطنة كقَّادة، كقد كاف ذلك كلو ُب إطار 

رم كاٞتانب التطبيقي، ككعامل مساعد للمعلم أك للقارئ حىت يستعُت هبا أثناء تعلم التكامل بُت اإلطار النظ
 .قراءةكتعليم ىذه ال

كاهلل تعاىل أسأؿ أف ٬تعل ىذه السلسلة القرآنية خالصةن لوجهو، كأف يكتب ٢تا القىبوؿ األكفر، كالتقدير      
 كأجياالن، كأف ٬تنبٍت كبوة الفكر، كعثرة القلم، األكرب، كأف ينفع هبا كاتبها كمن حولو، كأف ينفع هبا أجياالن 
 كمن عثر فيها على تقصَت أك خلل فليعذر كلينصح كليصلح.

كال يفوتٍت ىنا أف أيذٌكر بأف ذلك اٞتهد ا١تبذكؿ الذم كاف ُب خدمة كتاب اهلل مهما بلغ من الصعوبة      
 فهو ٦تتع، كمهما جلب من ا١تشقة فهو يسَت.

َمن َّل َيشُكر الناس، َّل َيشُكر  : "قلم التبياف، كانطالقان من حديث رسوؿ اهلل  كقبل أف أضع     
 ، أتوجو بالشكر كالعرفاف، لكل من تفضل فساعد كأعاف؛ فهل جزاء اإلحساف إال اإلحساف!؟1"اهلل

مػػن ىػو ُب ميػادين الفضػل سػػابق، «  -داكد اأبػ-سػػليماف أبػو عػاذرة » أخص بالشػكر شػيخي الفاضػل فػ     
 موازين العقل راجح، على مراجعتو للسلسة، كتنقيحها لغويان. كُب

                                                 
 .383، ص6601، حباب ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾالترمذي،  1
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إلشػػارة، علػػى مراجعتػػو ٢تػػذا مسػػبوؾ العبػػارة، لطيػػف ا«  -الباشػػا- ٤تمػػد إبػػراىيم» كأشػػكر األخ الفاضػػل      
إضػػافة ١تسػػات فنيػػة ُب إخػػراج مراجعػػة ك علػػى « طباسػػي  عبػػد السػػالـ» األخ كالشػػكر موصػػوؿ إىل  ،الكتػػاب
علػػػى جهودىػػػا ُب إخػػػراج فػػػرش   « الربديػػػٍت ٤تمػػػود مػػػٌت» كمػػػا كأشػػػكر األخػػػت الفاضػػػلة   ،ا الكتػػػابفػػػرش ىػػػذ

ض ٞتهػػػوده كتواصػػػلو مػػػع ا١تشػػػاي « عبػػػد اهلل ٚتػػػاؿ العرقػػػاف » كالشػػػكر للشػػػيض الفاضػػػل، كلمػػػات ىػػػذه القػػػراءة
 .للتقدًن ٢تذه السلسلة ا١تباركة

ين إىل صػػواب، أك أمػػدين بكتػػاب، كلػػ ن كختامػػان أشػػكر كػػل مػػن أفػػادين بعبػػارة، أك نفعػػٍت ب شػػارة، أك ىػػدا     
 أف أقدـ ٢تم الشكر كالثناء فلهم عندم خالص الدعاء. كتايب ىذاأيحصرتي ُب  

 
 خادـ القرآف الكرًن                

 د. أحمد ضيف اهلل عمر أبو سػمػهػدانػة                                                                    
 اٞتامع للقراءات العشر الصغرل كالكربل                                                                       

 كاألربع الشواذ                                                                                
 عضو مشيخة ا١تقارئ الفلسطينية                                                                       
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 منهجي في الكلمات الفرشية
  ألتـز بالرسم العثماين ُب كتابة الكلمات الفرشية.حرصت قدر اإلمكاف أف 
  مطلقان فهذا يعٍت كصالن ككقفان. ذكرتإذا 
  ( تعٍت تسهيل ا٢تمزة إذا كانت كتابة ا٢تمزة على شكل األلف، كذلك ُب: ]  اْ إشارة )عجميا ْء.] 
  ( إذا كانت فوؽ اٟترؼ ف هنا تدؿ على اإلمشاـ ـــــْـ إشارة )،  [ :أص دق٨تو .] 
 يتسن ْ ( إذا كانت فوؽ اٟترؼ ف هنا تدؿ على الوقف هباء السكت ٨تو: ]  ـــــْـ رة ) إشا .] 
  ( إذا كانت فوؽ اٟترؼ ف هنا تدؿ على  ـــــْـ إشارة )[. رمحتْ  ٨تو: ] ،إبداؿ التاء كقفان إىل ىاء 
  ( ِــــِإشارة  [. ةَِِشــٰــوَِغ٨ِتو: ] ،ىذه التاء كقفان  ف هنا تدؿ على إمالة التاء ا١تربوطة( إذا كانت ٖتت  ــ
  ( ِــــِإشارة  .[ ىِ ـبلِِِ] :٨تو ،ف هنا تدؿ على اإلمالة ٖتت اٟترؼ( إذا كانت  ــ
 أفَّ ا٠تػػالؼ للكسػػائي أم ، اجتمعػػا ُب ىػػذا األمػػرُتإذا مل أذكػػر اسػػم الػػراكم فهػػذا يعػػٍت أفَّ الػػراكي 

 براكييو.
 مػػػع االختصػػػار ُب ة إىل اإلمشػػػاـ، ، خػػػاص بالكلمػػػات الفرشػػػية فقػػػط، باإلضػػػافان ثالثػػػ ان أفػػػردت قسػػػم

، كمػن ُب ىػذا القسػم منعػان لإلطالػة افلػم أتطػرؽ إليهػ الكسػائيكما أدغمو اإلمػاـ أما اإلمالة  البياف،
 .كاؼو   أراد االستزادة فلَتجع إىل القسم الثاين، ففيو تفصيل

 ختصػػار، كصػػرفان اال ُب اٟتواشػػي، كرغبػػةن  تكثػػر إىل أصػػحاهبا، لػػ ال -ُب الغالػػب  -الفقػػرات  زي ٍعػػأ مل 
 ُب منهػا أفػدتي  كا١تراجػع الػيت ا١تصػادر بفهرسػت - الكتػاب آخر ُب - كاكتفاءن أىٌم،  ىو ١تا للجهد
 .العلمية ا١تادة إثراء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أصوؿ قراءة علي الكسائي                                                                     الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

                                                                                                                 9      

 

 

 أىداؼ تدريس قراءات القرآف الكريم في الحلقات القرآنية
 التي على المعلم أف يأخذ بيد الطالب للعمل بها: العامة األىداؼ

 .قراءة القرءاف غضان طريان كما نزؿ على رسوؿ اهلل ن أف يتق (1

 } خَتكم من تعلم القرءاف كعلمو {. أف ييبدم استعداده ألف يكوف من أىل ا٠تَتية لقولو  (2

 نيل األجر كالثواب باٞتلوس ُب حلقات العلم.أف يسعى ل (3

 رتيالن {.إرضاء اهلل سبحانو كتعاىل كذلك بتنفيذ أمره } كرتل القرءاف تأف ٭ترص على  (4

 أف يربط بُت ا٠تشوع كالتدبر أثناء الصالة. (5

 أف يزيد من الثركة اللغوية كا١تهارات اللسانية كالصوتية ا١تصاحبة للنطق. (6

كالقراءات القرآنيػة ا١تتػواترة، كاالنتمػاء إىل أىػل القػرآف كاالعتػزاز  أف يتعمق لديو زيادة حب القرءاف (7
 .هبذا الوصف

  كزيادة ركح األيخوة } سبعة يظلهم اهلل ُب ظلو ........ {.أف ينمي عادة التحابب ُب اهلل (8

 أف يسعى لدعم الثقة بالنفس ألنو يتعلم دستور اٟتياة. (9

 .ألبناء ا١تسلمُت ) زكاة العلم (قرآنيان  معلمان  -فيما بعد  -ليصبح أف يبذؿ أقصى اٞتهود  (11

 القوًن.أف يربز أ٫تية القراءات القرآنية ا١تتواترة، كمكانتها من الدين  (11

 أف ينمي لديو القدرة على اٟتفظ كالتطبيق السليم. (12

 أف يتعود إتقاف التالكة بأكجو القراءات، كترتيبها، كضبطها، كعدـ ا٠تلط بينها. (13

 
 -:الكسائياإلماـ  منهجية الحلقة القرآنية الخاصة بدورة

  الزمك طواؿ فًتة الدكرة.يإلفادتك، فنأمل أف  ىذا الكتابصيمم 

 الكسائياإلماـ خاص بقراءة  وى د للدراسة ىو ىذا الكتاب كالذمعتما١تنهج ا١ت. 

  خاص بكل طالب. مصحفعلى  الكسائيٖتضَت فرش كلمات 

 .امتحانات تنشيطية بشكل دكرم كذلك يكوف ُب هناية كل موضوع 

 .الدكرة منك كإليك، ك٨تن نسعد ٔتشاركتك الفعالة كالبناءة 

 أك لتطوير منهجية الدكرة.كتابطوير الرأيك يهمنا فال تبخل علينا ٔتقًتحاتك لت ، 

 
 -:الكسائيضوابط الحلقة القرآنية الخاصة باإلماـ 

 الغياب ألكثر من ثالث مرات بدكف عذر يكوف عقابو الفصل.
 اٟتديث اٞتانيب ٦تنوع.

 .أثناء احملاضرة ٦تنوع -اٞتواؿ-التحدث باحملموؿ 



 أصوؿ قراءة علي الكسائي                                                                     الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

                                                                                                                 11      

 

 

 -:الكسائي الكوفياإلماـ 
أسػػد، كىػػو مػػن أكالد الفػػرس، مػػن سػػواد  ، مػػوىل لبػػٍتمن بػػن فػػَتكزهٍ ػبػػد اهلل بػػن بىػػىػػو علػػي بػػن ٛتػػزة بػػن ع     

ملى ٝتيػػػػػت  :: أنػػػػػو سػػػػػ ل1اٟتسػػػػػن، اختلػػػػػف ُب تسػػػػػميتو بالكسػػػػػائي علػػػػػى أقػػػػػواؿ أشػػػػػهرىا العػػػػػراؽ، يكػػػػػٌت بػػػػػأيب
بالكسػػائي؟، فقػػاؿ: ألين أحرمػػت ُب كسػػاء، كىػػو اإلمػػاـ الػػذم انتهػػت إليػػو رئاسػػة اإلقػػراء بالكوفػػة بعػػد ٛتػػزة 

 زيات.ال

 .( ىػ 119مولده: كلد سنة ) 

كػػػػاف إمػػػػاـ النػػػػاس ُب القػػػػراءة ُب عصػػػػره، ككػػػػاف النػػػػاس يأخػػػػذكف عنػػػػو ألفاظػػػػو بقراءتػػػػو علػػػػيهم، كينقطػػػػوف      
مصػػػاحفهم مػػػن قراءتػػػو، قػػػاؿ أبػػػو بكػػػر ُب الغريػػػب: اجتمعػػػت ُب الكسػػػائي أمػػػور، كػػػاف أعلػػػم النػػػاس بػػػالنحو، 

؛ فكانوا يكثػركف عليػو حػىت ال يضػبط اآلخػذ عليػو؛ فػيجمعهم كأكحدىم بالغريب، ككاف أكحد الناس ُب القرآف
ُب ٣تلػػس، ك٬تلػػس علػػى كرسػػي، كيتلػػو القػػرآف مػػن أكلػػو إىل آخػػره كىػػم يسػػمعوف كيضػػبطوف عنػػو حػػىت ا١تقػػاطع 

 كا١تبادئ.

ىاتُت أصػدؽ ٢تجػة مػن الكسػائي، كقػاؿ ابػن ٣تاىػد: اختػار الكسػائي  قاؿ ٭تِت بن معُت: ما رأيت بعيٍتَّ      
 ءة ٛتزة كقراءة غَته، قراءة متوسطة غَت خارجة عن آثار من تقدـ من األئمة.من قرا

قاؿ أبو عبيد القاسم بػن سػالـ: كػاف الكسػائي يتخػَت القػراءة، فأخػذ مػن قػراءة ٛتػزة بػبعض كتػرؾ بعضػان،      
 و. كليس ىناؾ أضبط للقراءة كال أقـو هبا من الكسائي، ككاف من أىل القراءة، كىي كانت علمو كصنعت

قػػاؿ إٝتاعيػػل جعفػػر ا١تػػدين كىػػو مػػن كبػػار أصػػحاب نػػافع: مػػا رأيػػت أقػػرأ لكتػػاب اهلل تعػػاىل مػػن الكسػػائي،      
بو، كقػرأت عليػو نيفػان كقاؿ قتيبة بن مهراف: صحبت الكسائي ُب إحدل كٜتسُت سنة كشاركتو ُب عامة أصحا

 قراءة أىل ا١تدينة. ى، كقرأت عليو اختياره، كقرأ علةكعشرين ختم

ككمػػا كػػاف الكسػػائي إمامػػان ُب القػػراءات كػػاف إمامػػان ُب اللغػػة كالنحػػو، قػػاؿ الشػػافعي: مػػن أراد أف يتبحػػر ُب      
 النحو فهو عياؿ على الكسائي.

كػاف يػؤدب كلػدم ىػػاركف الرشػيد األمػُت كا١تػػأموف، كقػد صػحب الكسػائي ىػػاركف، فكػاف ىػاركف يكرمػػو،      
 سألو.ك٬تلو، كيقرأ عليو، كيقف مأمومان بو، كي

                                                 
ت ، قرية مف السَّواد، بيف ب-بضـ الكاؼ-وقيؿ سمي بذلؾ  نو مف َباُكَسايا  1 يداد وواسط، والقياس باُكساِويٌّ وباُكساِ يٌّ

وقاؿ آخروف بؿ كاف َيػتَِّشح بكساء ويجمس في مجمس حمزة، فإذا أراد أف يقرأ يقوؿ حمزة: اعرضوا عمي صاحب 
 الكساء، فسمي الكسا ي بذلؾ.
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حيػوة شػريح بػن يزيػد،  و٤تمد بن أيب ليلى، كعيسى بن عمر ا٢تمداين، كعبد الرٛتن بن أيب ٛتاد، كأب شيوخو:
بكػر بػن عيػاش، كرحػل إىل البصػرة فأخػذ اللغػة  وكا١تفضل بن ٤تمد الضيب، كزائدة بن قدامة عن األعمػ،، كأبػ

ٛتػػزة الزيػػػات أربػػػع مػػرات، قػػػاؿ ابػػػن عػػن ا٠تليػػػل بػػػن أٛتػػد، كغػػػَت ذلػػػك مػػن الشػػػيوخ، كقػػػد عػػرض القػػػرآف علػػػى 
 اٞتزرم: كعليو اعتماده.

أخذ القراءة عنو عرضان كٝتاعػان أنػاس ال ٭تصػى عػددىم، مػنهم: أبػو عبيػد القاسػم بػن سػالـ، كالليػث  تالميذه:
بػن خالػػد، كحفػص بػػن عمػر الػػدكرم، كخلػػف بػن ىشػػاـ البػزار، كعبػػد اهلل بػػن ذكػواف، كأٛتػػد بػن جبػػَت، كأٛتػػد 

 ادم، كقتيبة بن مهراف، كا١تغَتة بن شعيب، ك٭تِت بن آدـ، ك٭تِت بن يزيد الفراء، كغَتىم.بن منصور البغد

كتاب القراءات، ككتػاب النحػو، ككتػاب معػاين القػرآف، ككتػاب مقطػوع القػرآف كموصػولو، ككتػاب   من مؤلفاتو:
 ا٢تاءات، ككتاب اٟتركؼ، ككتاب النوادر، ككتاب ا٢تجاء، ككتاب ا١تصادر، كغَت ذلك.

قريػة مػن كىػي "  ػويٍػوى ػبى ػنٍ بقريػة " برى  عن سػبعُت سػنة،ىػ 189سنة  -رحػمو اهلل تعاىل رحػمة كاسعة  - توُب فاتو:و 
   بن ا١تبارؾ اليزيدم. كقد رثاه أبو ٤تمد ٭تِت، حُت توجو إىل خراساف مع الرشيد ،1قرل الرمٌ 

 
 :بال كساطة كقد ركيا عنو، كالدكرم أبو اٟتارث، تلقى عنو ٫تا راكياهكأشهر من 

 :–رٛتو اهلل تعاىل  – أبو اٟتارث : وؿالراوي األ
 ىو أبو اٟتارث الليث بن خالد ا١تركزم البغدادم.

قػاؿ اٟتػافظ أبػو عمػرك الػػداين: ىػو ثقػة حػاذؽ ضػػابط للقػراءة، ٤تقػق ٢تػا، ككػػاف الليػث مػن جلػة أصػػحاب      
 الكسائي، كقاؿ ابن اٞتزرم: ثقة معركؼ حاذؽ ضابط.

 على الكسائي كركل اٟتركؼ عن ٛتزة بن القاسم األحوؿ، كاليزيدم.عرض القرآف 

ركل القػػػراءة عنػػػو عرضػػػان كٝتاعػػػان: سػػػلمة بػػػن عاصػػػم صػػػاحب الفػػػراء، ك٤تمػػػد بػػػن ٭تػػػِت الكسػػػائي الصػػػغَت،      
 كيعقوب بن أٛتد الًتكماين، كالفضل بن شاذاف، كغَتىم.

 .-رحػمو اهلل تعاىل رحػمة كاسعة  - ىػ 240توُب سنة: 

ككػػاف ، ىػػػ( 288البغػػدادم، تػػوُب سػػنة ) األكؿ: طريػػق ٤تمػػد بػػن ٭تػػِت ،طػػريقُتمػػن كركم عػػن أيب اٟتػػارث      
 كالثاين: طريق سلمة بن عاصم.كىو ا١تعتمد ُب ىذا الكتاب، ان، طباشيخان كبَتان مقرئان متصدران ٤تققان جليالن ض

                                                 
 رنبويو: قرية مف قراىا.بالري: مدينة فارسية مشيورة، مف أميات البالد، وأعالـ المدف، و  1
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 :– رٛتو اهلل تعاىل –حفص الدكرم  :ثانيالراوي ال
إمػػاـ  ،نزيػل سػػامراء ،ز الػػدكرم األزدم البغػدادم النحػػومحفػػص بػن عمػػر بػن عبػػد العزيػ( و عمػر أبػػ) ىػو      

كنسػػبتو إىل ) الػػدكر (  ،ُب الػػدكر ( 150)  سػػنة ٜتسػػُت كمائػػة كلػػد أيػػاـ ا١تنصػػورالقػػراء كشػػيض النػػاس ُب زمانػػو، 
ألنػو  دكرم الكسػائيبػ يعػرؼك  ألنػو ركل عنػو كيعرؼ بدكرم أيب عمرك ،موضع ببغداد، ك٤تلو باٞتانب الشرقي

 .ركل عن الكسائي أيضان 

، كقػػرأ بسػػائر اٟتػػركؼ السػػبعة كصػػنف فيهػػا ىػػو أكؿ مػػن ٚتػػع القػػراءاتقيػػل كػػاف ثقػػة ثبتػػان كبػػَتان ضػػابطان، ك      
كبالشواذ، كٝتع من ذلك شي ان كثَتان، كقرأ على أناس كثػَتين مػنهم إٝتاعيػل بػن جعفػر عػن نػافع، كمػا قػرأ علػى 

 كسػليم عػػن ٛتػزة، ك٤تمػد بػن سػػعداف عػن ٛتػزة، كعلػػىر عػن ابػن ٚتػاز عػػن أيب جعفػر، أخيػو يعقػوب بػن جعفػػ
كشػجاع بػن أيب نصػر  ،اليزيػدم ك٭تػِت ،كأيب بكر عن عاصم، كٛتزة بن القاسم عن أصحابو ،الكسائي بقراءتو

 كقرأ على كثَتين غَتىم.، كأخذ قراءة نافع، البلخي

 ،كأٛتػػد بػػن فػػرح أبػػو جعفػػر ا١تفسػػر ا١تشػػهور ،شػػيض ا١تطػػوعي كقػػرأ عليػػو كركل القػػراءة عنػػو أٛتػػد بػػن حػػرب     
السػػػراج، كإسػػػحاؽ بػػػن إبػػػراىيم العسػػػكرم، كإٝتاعيػػػل بػػػن أٛتػػػد،  ، كأٛتػػػد بػػػن مسػػػعودكأٛتػػػد بػػػن يزيػػػد اٟتلػػػواين

 كغَتىم. ،ك٤تمد بن ٛتدكف القطيعي ،يونس بن ياسُت، كعبد الرٛتن بن عبدكس كإٝتاعيل بن

 .يكتب عن أيب عمر الدكرم بن حنبل قاؿ أبو داكد: رأيت أٛتد

 بن فرح ا١تفسر سألت الدكرم: ما تقوؿ ُب القرآف؟ قاؿ: كالـ اهلل غَت ٥تلوؽ. كقاؿ أٛتد

كشػػاذىا كٝتػع مػػن  كصػحيحها اات، كقػػرأ بسػائر اٟتػركؼ متواترىػػقػاؿ األىػوازم: إنػػو رحػل ُب طلػػب القػراء     
 .ان كثَت   ان  ذلك شي

: كحػدث عنػو أيضػان قػاؿ ك ، كسػعة علمػو ه النػاس مػن اآلفػاؽ لعلػو سػندهقصػدقاؿ اإلماـ الذىيب رٛتو اهلل:      
 .ابن ماجو ُب سننو، كأبو زرعة الرازم، كحاجب بن أركُت، ك٤تمد بن حامد كخلق كثَت

قاؿ ابن النفاح: ٝتعت الدكرم يقوؿ: قػرأت علػى إٝتاعيػل بػن جعفػر بقػراءة أىػل ا١تدينػة ختمػة، كأدركػت      
 عشرة دراىم لرحلت إليو. حياة نافع، كلو كاف عندم

كالسػػػنن، فضػػػائل القػػػرآف، أجػػػزاء  مػػػن مصػػػنفاتو: مػػػا اتفقػػػت ألفاظػػػو كمعانيػػػو مػػػن القػػػرآف، أحكػػػاـ القػػػرآف     
 القرآف.
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كىػػي الػػيت  يكأخػػرم عػػن الكسػػائ ،كلػػو ميػػزة خاصػػة ُب الركايػػة بػػالقراءة فتػػارة يػػركم عػػن أيب عمػػرك البصػػرم     
 عمرك مل يتلق القراءة مباشرة عنو بل بواسطة ٭تِت اليزيدم، كأمػا ركايتػو ، إال أنو ُب ركايتو عن أيب٨تن بصددىا

 عن الكسائي فبدكف كاسطة.

انتفػع النػاس بعلمػو ُب قػد ك ، ذىػب بصػره ُب آخػر عمػرهك طاؿ عمره ُب القراءة كاإلقراء، كاألخػذ كالتلقػُت،      
 .-رحػمو اهلل تعاىل رحػمة كاسعة  -  (ىػ 246)  ُب شواؿ سنة ست كأربعُت كمائتُتوُبي تاآلفاؽ حىت  سائر

ىػػػػػ( فيمػػػػا قالػػػػو  307تػػػػوُب بعػػػػد سػػػػنة ) ، جعفػػػػر النصػػػػييباألكؿ: طريػػػػق  ،طػػػػريقُتمػػػػن  الػػػػدكرمكركم عػػػػن      
أيب كالثػػاين: طريػػق كىػػو ا١تعتمػػد ُب ىػػذا الكتػػاب، ككػػاف شػػيض نصػػيبُت ُب القػػراءة مػػع اٟتػػذؽ كالضػػبط، الػذىيب، 

 .عثماف الضرير

 
 سند قراءة الكسائي

، كىػم علػى سػليماف األعمػ،، ٛتزة الزيػاتك  ٤تمد بن أيب ليلى، كعيسى بن عمر ا٢تمداين،قرأ الكسائي على 
 .، عن النيب  كىو على ٭تِت بن كثاب، على علقمة النخعي، على عبد اهلل بن مسعود

 
 

علػػى  إلمالػػةىػو: بػػاب الفػتح كا ، األكؿمػن األصػػوؿ ُتاٟتػارث ُب بػػاب اخػػتالؼ دكرم الكسػائي عػػن أيب ويػأتي
علػػى خػػالؼ الػػدكرم اٟتػػارث  أليب كالثػػاين ىػػو إدغػػاـ الػػالـ ُب الػػذاؿ مػػن )يفعػػل ذلػػك( ،تفصػػيل سػػيأٌب ذكػػره

؛ ، كأما ُب الفرش فقػد اتفػق أبػو اٟتػارث مػع الػدكرم ُب ٚتيػع الفػرشأما غَت ذلك فقد اتفقا عليو ظهر؛الذم يي 
، أىػل األداءكىػذا اللفػظ علػى خػالؼ بػُت  ،الػرٛتنمػن  74ك  56آيػة باستثناء لفظ كاحد كىو } يطمثهن { 

 .ُب األصوؿ كسيأٌب تفصيلو
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 باب ميم الجمع
ىػػي مػػيم زائػػدة عػػن بنيػػة الكلمػػة تػػدؿ علػػى ٚتػػع ا١تػػذكر كيػػدخل فيهػػا اإلنػػاث، سػػواء كػػاف ذلػػك  مػػيم اٞتمػػع:

 .حقيقة أك تنزيالن 
 -محترزات التعريف:

 احكم، أمل [.خرج منو ا١تيم األصلية ٨تو ] ًِبى،  ميم زائدة:
 خرج منو التثنية كاإلفراد ٨تو ] أهنكما [. تدؿ على ٚتع ا١تذكر:
 ٨تو ] عليكم الصياـ [، فهي دالة على ا١تذكر كا١تؤنث. كيدخل فيها اإلناث:

 دخل فيها ٨تو ] منكم [ ف هنا دالة على اٞتمع حقيقة. حقيقة:
مػن  83ؼو مػن فرعػوف كملػ هم أف يفتػنهم {آيػة دخػل فيهػا ٨تػو ] ملػ هم [ ُب قولػو تعػاىل: } علػى خػو  تنزيالن:

ع.لكنو يونس، ف ف الضمَت فيها يعود على فرعوف كحده ك   ٚتي

 كمن عالمة ميم اٞتمع:
 .) إذا حذفت ال ٮتتل معٌت الكلمة: ٨تو ) عليكم ( تصبح ) عليك 

 1أف يرد قبلها أحد اٟتركؼ الثالثة التالية: 
 ضمومة.الكاؼ ٨تو } منكم {، كال تكوف الكاؼ إال م - أ

 التاء ٨تو } كنتم {، كال تكوف التاء إال مضمومة. - ب

ا٢تػػػػاء ٨تػػػػو } أمػػػػوا٢تيم {، كقػػػػد تػػػػرد ا٢تػػػػاء مضػػػػمومة ٨تػػػػو ا١تثػػػػاؿ السػػػػابق، أك  - ت
 مكسورة ٨تو ) هًبم (.

 

 -١تيم اٞتمع حالتاف:أحواؿ ميم الجمع: 
ألصػل ُب مػيم اٞتمػع أف يرد بعدىا ساكن، كأكثر القراء على ضمها من غَت صلة، حيث أف ا األولى:الحالة 

 وصػلحػاؿ ال اإلمػاـ الكسػائيمػنهج فػ ذا كقػع قبػل مػيم اٞتمػع ىػاء، فالضم، ٨تػو } كإذ فرقنػا بكػمي البحػر {، 
 بكسػر أك يػاءا٢تػاء مسػبوقة أف تكػوف  :الشػرط األكؿا٢تاء الػيت تسػبقها بشػرطُت،  ككذلك اٞتمع ميم ضم :ىو

                                                 
بمعنػى ىممػوا اقػرؤوا  و، فيػ19استثني موض  واحد وق  فيو قبؿ ميـ الجم  ىمػزة، وىػو موضػ  الحاقػة ؤ ىػاـؤ   آيػة  1

كتابيو، قاؿ بعػض أىػؿ الميػة: المعنػى ىػاكـ، أبػدلت الكػاؼ ىمػزةت كمػا أشػار القتيبػيت قػاؿ الرضػي: ) ىػا ( اسػـ لخػذ، 
مػزة مكػاف الكػاؼ وتصػريفيا تصػريؼ الكػاؼ نحوىػا ) ىاؤمػا، ىػذه الميػات: أف تمحػؽ ا لػؼ ى ىحػدإوفيو ثماف ليػات: 

، ىاءِ  ، ىاؤف (، وقاؿ أبو القاسػـ فييػا ليػات أجودىػا مػا حكػاه سػيبويو فػي كتابػو فقػاؿ: العػرب تقػوؿ: ىػاَء يػا ءَ ، ىاىاـؤ
، فالميـ في ىػاـؤ رجؿ بفتح اليمزة، وىاِء يا امرأة بكسرىا، وىاؤما يا رجالف أو امرأتاف، وىاـؤ يا رجاؿ، وىاؤف يا نسوة

 كالميـ في أنتـ وضميا كضميا في بعض ا حياف.
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} بًػػػػهيمي  :األمثلػػة علػػػى تػػوافر الشػػػرطُتمػػػن ك  ،اكنسػػػحػػرؼ  مػػيم اٞتمػػػع بعػػػد أف يقػػػع :الشػػػرط الثػػاينك ، سػػاكنة
 ف كقػف فػ {، القتاؿ مي هي علي اليت، مي قبلًتهي  ،، عليهيمي الباب، يريهيمي اهلل، قلوهًبيمي العجلاألكلياف مي هي ، علياألسباب
قبػل ا١تػيم  قػعيإذا مل  أمػا على الكلمة اليت آخرىا ميم اٞتمع أعاد الكسرة إليها ٨تو ) يػريًهم، قلػوهًبًم (،القارئ 

كيبقى اٟترؼ الػذم يسػبقها علػى حالػو ُب  تضم ف فَّ ميم اٞتمعساكنة  بكسر أك ياءكىذه ا٢تاء مسبوقة  ،ىاء
 .{ أ٢تاكمي التكاثر، ٨تو } كأنتمي األعلوف ، ةاٟترك

 .ئي موافق لإلماـ حفص ُب ىذه اٟتالةأف يرد بعدىا حرؼ متحرؾ، كاإلماـ الكسا الثانية:الحالة 
 

 الساكنين قاءلتحكم ا
أ       إذا التقػػى سػػاكناف ُب كلمتػػُت، فػػ فَّ الكسػػائي ٭تػػرؾ السػػاكن األكؿ بالضػػم إذا كانػػت الكلمػػة الثانيػػة ييبتػػدى

 هبا هبمزة كصل مضمومة.

كعلة ذلك كراىة االنتقاؿ من كسر إىل ضم، كألف ٖتريك الساكن األكؿ بالضم يػدؿ علػى أف حركػة ٫تػزة      
 لمة الثانية الضم.الوصل عند االبتداء بالك

 لقد استهزئ {، } خبيثةو اجتثت {، } أفي اقتلوا {، } برٛتةو ادخلوىا {، } أكي انقص {.ك ٨تو: } 

الكلمػػة الثانيػػة ا١تبػػدكءة هبمػػزة كصػػل ال تضػػم عنػػد االبتػػداء هبػػا، ٨تػػو )  الضػػم إذا كانػػت ك٭تػػذر القػػارئ مػػن     
 بغالـو اٝتو، قًل الركح، أًف امشوا (.

 
 النوف الساكنة والتنوينأحكاـ باب 

 كىذا الباب ُب ٣تملو مطابق ألحكاـ اإلماـ حفص إال فيما يلي:
  { :أدغػػػم الكسػػػائي النػػػوف ُب الػػػواك ُب قولػػػو تعػػػاىل    } قولػػػو تعػػػاىل:، ك  {

    .} 

 ن قولػو تعػاىل:الكسائي النوف ُب الراء مػاإلماـ  أدغم (   آيػة )مػن القيامػة، ألنػو ال يسػكت  27
 ُب ىذا ا١توضع ٥تالفان ُب ذلك اإلماـ حفص.

 
 
 
 



 أصوؿ قراءة علي الكسائي                                                                     الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

                                                                                                                 16      

 

 

 اء الكنايةباب ى
سبب تسميتها هباء الكناية ألنو يكٌت هبػا عػن ا١تفػرد ا١تػذكر الغائػب، كتسػمى أيضػان ىػاء الضػمَت، كتعػرؼ      

 لة على ا١تفرد ا١تذكر الغائب.ُب اصطالح القراء با٢تاء الزائدة الدا

مػػن مػػرًن، كخػػرج بقولنػػا ) الدالػػة  45كقػػد خػػرج بقولنػػا ) الزائػػدة ( ا٢تػػاء األصػػلية ٨تػػو ] لػػ ن مل تنتػػًو [ اآليػػة      
على ا١تفرد ا١تذكر الغائب ( ا٢تاء الدالة على ا١تفرد ا١تؤنث ٨تو ] إليهػا [، كالدالػة علػى التثنيػة ٨تػو ] عليهمػا [، 

 اٞتمع مطلقان ٨تو ] إليهم، إليهنَّ [.كالدالة على 

 كتتصل ىاء الكناية باالسم ٨تو } إىل أجلو {، كبالفعل ٨تو } كيعلميو {، كباٟترؼ ٨تو } إليو {.      

كاألصػل ُب ىػػاء الكنايػة الضػػم ٨تػو } لىػػوي {، إال أف يقػع قبلهػػا كسػر أك يػػاء فتكسػر للمناسػػبة، كقػد تضػػم      
مػػػن الكهػػػف،  63إال الشػػػيطاف { آيػػػة  حفػػػص ُب قولػػػو تعػػػاىل: } كمػػػا أنسػػػانيوي  عمػػػالن باألصػػػل، كمػػػا ُب ركايػػػة

كما قرأ اإلماـ ٛتزة ٨تو قولػو تعػاىل: } ألىلػوي امكثػوا ك ، فتحمن ال 11اهلل { آية  قولو تعاىل: } ٔتا عاىد عليوي ك 
 .من القصص 29آية  ، كمن طو 11{ آية 

 
 :حاالت ىي أربع ُب القرآف الكرًن٢تاء الكناية : أحواؿ ىاء الكناية

 .{اهلل ا١تلك  ه، أف ءاتاف، كءاتيناه اإل٧تيلءافيو القر أف تقع بُت ساكنُت ٨تو }  .1

 .{ًو األعلى لو ا١تلك كلو اٟتمد، ربي قوليو اٟتق،  }دىا ساكن ٨تو أف يكوف قبلها متحرؾ كبع .2

 .1فكي ال ٬تتمع ساكنا  اٟتالتُتىاتُت ُب  الكناية على عدـ صلة ىاءمتفقوف القراء ك 

 ، ، خذكه فاعتلوه إىل سػواء اٞتحػيمكشرىكه بثمن }يكوف قبلها ساكن كبعدىا متحرؾ، ٨تو أف  .3
 .عقلوه كىم {

 .ٟتالةُب ىذه ا الكناية التابعةال يصل ىاء  الكسائيكمنهم اإلماـ  راءالق كٚتهور

 .{ فأخرج بًو ًمن الثمرات }أف تقع بُت متحركُت ٨تو  .4

راء يصل ا٢تاء بواك لفظية إف كانت مضػمومة كبيػاء لفظيػة إف كانػت مكسػورة، إال ٚتيع القف فَّ كُب ىذه اٟتالة 
 لبعضهم. ثٍتػستي اما 
 
 

                                                 
1
، فقد قرأه البزي عف ابف كثير بصمة الياء بواو وتشديد التاء في ) تميى (، مف قولو تعالى )فأنت اً واحد اً إل موضع  

 مف سورة عبس. 10عنو تَّميى( ارية 
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 :الكسائيأحكاـ ىاء الكناية لإلماـ 
 كحفص ُب باب ىاء الكناية ُب التايل: الكسائييتلخص ا٠تالؼ بُت 
 ألفاظ ىي: ثالثةا٢تاء مع الصلة ُب  الكسائييكسر  - أ

1) (   آية )من الشعراء، ىكػذا  36من األعراؼ، كآية  111

 {  .} 

2) (    آية )الكسػائيمن النػور، مػع مالحظػة أفَّ  52 

 }قػػػػػػػػػرأ بكسػػػػػػػػػر القػػػػػػػػػاؼ ُب ىػػػػػػػػػذا ا١توضػػػػػػػػػع أيضػػػػػػػػػان، ىكػػػػػػػػػذا 

}. 

3) (   )  28آية { من النمل، ىكذا  }1. 

مػػػػن  7( آيػػػػة      ) ا٢تػػػػاء مػػػػع الصػػػػلة ُب الكسػػػػائي ضػػػػمي - ب

 [.     الزمر، ىكذا ]

 بكسر ا٢تاء ُب موضعُت ٫تا: الكسائيقرأ  - ت

، مػػػن الكهػػػف 63{ آيػػػة     قولػػػو تعػػػاىل: }  .1

 .، كال ٮتفى إمالة أنسانيو[    ىكذا ] 

مػػػػػػػػػن  11 { آيػػػػػػػػػة      قولػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػاىل: }  .2

إمالػػػة  كال ٮتفػػػى[،       ىكػػػذا ] الفػػػتح، 
 ترقيق الالـ من لفظ اٞتاللة ألنو سبقها كسر. ، ككذلكأكَب

  ُب قولػػػػػػو تعػػػػػػاىل: }  -أم دكف صػػػػػػلة  -بقصػػػػػػر ا٢تػػػػػػاء  الكسػػػػػػائيقػػػػػػرأ  - ث

  69{ آية  [ من الفرقاف، ىكذا  .] 

     ايػػة كصػػالن ككقفػػان ُب قولػػو تعػػاىل: } قػػرأ ْتػػذؼ ىػػاء الكن - ج

   35{ آية [ من يس، ىكذا   .] 

                                                 
 المنفصؿ حاؿ الوصؿ. حكـ المد ل يخفى 1
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     قػػػرأ ْتػػػذؼ ىػػػاء الكنايػػػة ُب قولػػػو تعػػػاىل: }  - ح

  71{ آية  [ من الزخرؼ، ىكذا   ]1. 

   قػػرأ بكسػػر ىػػاء الكنايػػة مػػع صػػلتها بيػػاء لفظيػػة ُب قولػػو تعػػػاىل: }  - خ

   من األنعاـ، ىكذا 124{ آية [  ]2. 

  } نصػػػػوبة ُب قولػػػػو تعػػػػاىل: قػػػػرأ ب بػػػػداؿ ىػػػػاء الكنايػػػػة تػػػػاء تأنيػػػػث م - د

    مػن  21{ آية[ لقمػاف، ىكػذا   ] ،
 .كاإلخفاء عند الظاء جلي

{     قرأ بضم ىاء الكناية مع صلتها بػواك لفظيػة ُب قولػو تعػاىل: }  - ذ

 من الطالؽ، ىكذا ] 3آية    ]3 . 

 
 ضميراء الباب ى

أسكن اإلماـ الكسائي ضػمَت الغائػب إذا كقعػت بعػد كاك، أك فػاء، أك الـ زائػدة، أك ٍب، ٨تػو: } كٍىػو، كٍىػي، 
 {. وٍب ىٍ فٍهو، فٍهي، ٢تٍو، ٢تٍي، 

 
 باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها

 ٖتويل كتغَت الشيء عن مكانو. النقل لغة:
 اصطالحان: نقل حركة ٫تزة القطع إىل الساكن قبلها مع حذؼ ا٢تمزة للتخفيف، كىو لغة لبعض العرب.

٨تػػػو: }  } اسػػػأؿ { إذا كػػػاف قبػػػل السػػػُت كاك أك فػػػاءفعػػػل األمػػػر كللكسػػػائي النقػػػل ُب لفػػػظ كاحػػػد فقػػػط ىػػػو: 
 {. وَسُلوا، َفَسُلوا، َفَسلالسُت كأسقط ا٢تمزة، ىكذا } كٍسأىلوا، فىٍسأىلوا، فٍسأىؿ {، بنقل الفتحة إىل 

 

                                                 
 .ؼ الياء وصاًل للتقاء الساكنيفل يخفى حذ 1
، فيترتب عمى ذلؾ كسر ىاء الكناية ىذا الموض  بالجم ، أي بكسر التاء والياء وزيادة ألؼ بعد الالـ الكسا يقرأ  2

 .وذلؾ لمناسبة كسر التاء
 .فتح الراءوفتح الراء، فيترتب عمى ذلؾ ضـ ىاء الكناية وذلؾ لمناسبة  بتنويف الييف لموض ىذا ا الكسا يقرأ  3
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 السكتباب 
ترؾ اإلماـ الكسائي السكتات الواجبة عند اإلماـ حفص، مع األخذ بعُت االعتبػار أنػو يػدغم مػا يصػلح منهػا 

 .ا، لتوفر شركط اإلدغاـ فيهم(    ، ) لإلدغاـ كذلك ُب 
 عنػػد اإلمػػاـ حفػػص، أم سػػكتتاف جائزتػػاف، ك٫تػػا نفػػس السػػكتتُت اٞتػػائزتُتلكسػػائي عنػػد اإلمػػاـ ا -مالحظػػة:

أم سػػورة تسػػبق سػػورة التوبػػة مػػع التوبػػة نفسػػها، كالسػػكتة اٞتػػائزة الثانيػػة ىػػي علػػى لفػػظ }  هنايػػة السػػكتة علػػى
 .ماليو { من اٟتاقة

 
 كالسكت الوقفالفرؽ بُت 

 زمن الوقف أطوؿ من زمن السكت. (1
 قارئ، أما السكت فال يتنفس معو عادةن.الوقف يتنفس معو ال (2
السكت ال ٬توز إال عن طريق الركايػة، أمػا الوقػف فيجػوز للقػارئ أف يقػف علػى أم كلمػة مػا مل ٮتػل  (3

 با١تعٌت.
٬تػػوز ُب الوقػػف أف تسػػتأنف القػػراءة ٔتػػا قبػػل ا١توضػػع ا١توقػػوؼ عليػػو، أمػػا السػػكت فتكمػػل القػػراءة مػػن  (4

 بعد السكتة.
 لمة، أما السكت فيكوف على كلمة أك حرؼ.الوقف ال يكوف إال على ك (5

 
 
 

 القادـ امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( اللقاء) 
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 الهمز
 قد يأٌب ا٢تمز ُب كلمة كقد تكوف ىذه ا٢تمزة ساكنة أك متحركة، كقد يأٌب ا٢تمز ُب كلمتُت متتاليتُت.

 باب الهمز المفرد
اإلمػػػاـ  الكسػػػائياكن أك متحػػػرؾ، كقػػػد كافػػػق اإلمػػػاـ كىػػػو ا٢تمػػػز الػػػذم مل يقػػػًتف هبمػػػز مثلػػػو، كىػػػو إمػػػا سػػػ     

 -حفص ُب ىذا الباب إال ُب مواضع ٤تدكدة كبياهنا كما يلي:
 

 ا٢تمز ا١تفرد ُب باب للكسائيخاصة  ألفاظ
مػػػػن  96مػػػػن الكهػػػػف، كآيػػػػة  94{، آيػػػػة   ا٢تمػػػػزة ألفػػػػان ُب لفظػػػػي } أبػػػػدؿ  .1

 .{  األنبياء، ىكذا } 

} ، ىكػػػػػػػذا مػػػػػػن ا٢تمػػػػػػزة، 8مػػػػػػن البلػػػػػػػد، كآيػػػػػػة  20{ آيػػػػػػة  } ُب أبػػػػػػدؿ ا٢تمػػػػػػزة كاكان  .2

 }. 

كلهػػا ُب سػػورة يوسػػف   ،ىػػذا اللفػػظ ُب ثالثػػة مواضػػع ( كقػػد كرد ) أبػػدؿ ا٢تمػػزة يػػاءن ُب  .3

، } 14آيػػػػػة  {    ، }13آيػػػػػة  {    كىػػػػػي: } 

  } 17ة آي { كىي على كزف الفعل، كيقرؤه ىكذا ، }. 

 .{ من اإلخالص هبمز الواك، ىكذا }  4( آية  لفظ ) قرأ لفظ  .4

 .{ ( أينما كرد هبمز الواك، ىكذا }  ) قرأ لفظ  .5

  } ( مػػػػن قولػػػو تعػػػػاىل:   ُب لفػػػظ ) الكسػػػائي ا٢تمػػػػز حػػػذؼ .6

     مػػػن التوبػػػة، فقػػػرأ ىػػػذا اللفػػػظ بضػػػم ا٢تػػػاء مػػػن غػػػَت ٫تػػػز،  31{ آيػػػة

 .1{ ىكذا } 

                                                 
جميور القراء عمى قراءة ) يضاىوف (، أي ضـ الياء مف غير ىمز، وا صؿ ضاىى، وا لؼ منقمبة عف ياء،  1

وحذفت مف أجؿ الواو، وا شبو أف يكوف لية ضاىى، وليس مشتقًا مف قوليـ امرأة ضيياء،  ف الياء أصؿ واليمزة 
 القراءات وجوه عف الكشؼ طالب، أبي بف ]مكي الكالـ فعيؿ بفتح الفاء.زا دة، ول يجوز أف تكوف الياء زا دة إذ ليس في 

 .[502، ص( ىػ1404، 1الرسالة، ج مؤسسة ) بيروت، وحججيا، وعمميا السب 
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 ،  ]مَت ُب آخػػػره أـ ال، ٨تػػػو: { ا١تسػػػبوؽ هبمػػػزة، سػػػواء اتصػػػل بضػػػ ُب لفػػػظ }  .7

  ،  ، ،  ،  ]  فػػػ ف الكسػػػائي ٭تػػػذؼ ا٢تمػػػزة

 .{    ،  ،  ،  ،  ،ىكذا } الثانية، 
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 الهمزتين من كلمة واحدةباب 
دائمػػان تكػػوف مفتوحػػة ك٤تققػػة ٞتميػػع القػػراء، ك  ٫تػػزة اسػػتفهاـ إذا اجتمعػػت ٫تزتػػاف ُب كلمػػة كاحػػدة، فػػاألكىل     

 كالثانية إما مفتوحة أك مضمومة أك مكسورة.

 -حفص ُب ذلك إال ُب بعض االستثناءات احملدكدة: كمذىب اإلماـ الكسائي موافق ١تذىب اإلماـ      

 -ألفاظ، كىي: ثالثةبزيادة ٫تزة استفهاـ مع التحقيق ُب  الكسائيقرأ 
 ( لفػػػػػػػػظ   { :مػػػػػػػػػن قولػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػاىل )     مػػػػػػػػػن  113{ آيػػػػػػػػة

 ؼ حفص الذم قرأه باإلخبار.، ٓتال{    } األعراؼ، ىكذا 

 ( لفػػظ  { :مػػػن قولػػو تعػػػاىل )     مػػػن  81{ آيػػة

، ىكػذا من العنكبوت 28{ آية    ، كقولو تعاىل: } األعراؼ

 {  }ص الذم قرأه باإلخبار.، ٓتالؼ حف 

 ( لفػػػػظ   آيػػػػة )مػػػػن طػػػػو، كقولػػػػو تعػػػػاىل: }  71مػػػػن األعػػػػراؼ، كآيػػػػة  123 

       49{ آية  { من الػػػػشػػػػعراء، ىكػذا }1 ،
 .ٓتالؼ حفص الذم قرأه باإلخبار

 

   -:1مالحظة
 مػػن فصػػلت، بتحقيػػق ا٢تمػػزة الثانيػػة، ىكػػذا }  44آيػػة  ( ) ولػػو تعػػاىل: ق الكسػػائيقػػرأ 

 .بالتسهيل ا٢تمزة الثانية {، ٓتالؼ حفص الذم قرأ
 

 ٫تػػزة االسػػتفهاـ مػػن قولػػو تعػػاىل: }  باإلخبػػار، حيػػث حػػذؼ اإلمػػاـ الكسػػائي قػػرأ :2مالحظػػة

      63{ آيػة  [ مػن ص، ىكػذا    كعنػػد ،]
االبتداء يبتدئ هبمزة كصل مكسػورة، كىػو ا١توضػع الوحيػد الػذم فيػو اٟتػذؼ مػن ا١تواضػع السػبعة الػيت دخلػت 

 فيو ٫تزة االستفهاـ على ٫تزة الوصل.

                                                 
أبدلت ألفًا وىي فاء أصػػػؿ ىذه الكمػػػػمػػػػػة ىو ) أأأمنتـ ( أي بثالث ىمزات، ا ولى والثانية مفتوحتاف والثالثة ساكنة  1

 حقؽ ا ولى والثانية وأبدؿ الثالثة. الكسا ي، و ةالكمم
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 المكررفصل في االستفهاـ 
 ُب القرآف الكرًن ُب أحد عشر موضعان ُب تسع سور، كالتايل: ا١تكرر كرد االستفهاـ

{            قولػػو تعػػاىل: }  .1
 من الرعد. 5آية 

 {.          }قرأ للكسائي: يُ و   

{ آيػػػػػػػة          قولػػػػػػو تعػػػػػػاىل: }  .2
 من اإلسراء. 49

{ آيػػػػة          قولػػػو تعػػػاىل: }  .3
 من اإلسراء. 98

مػػػػن  82{ آيػػػػة         قولػػػػو تعػػػػاىل: }  .4
 .ا١تؤمنوف

{         قولػػػو تعػػػاىل: }  .5
 .1من النمل 67آية 

         }للكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائي:  يُقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأو 

}. 

          قولػػػػػػػػو تعػػػػػػػػاىل: }  .6

         مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن  29، 28{ اآليتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
 العنكبوت.

        } قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأ للكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائي: يُ و        

           

     .} 

                                                 
 .بيمزة مكسورة وبعدىا نوف مفتوحة مشددة وبعدىا نوف مفتوحة مخففة فيقرؤه، اً عمى المفظ الثاني نون الكسا يزاد  1
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            قولػػػػػو تعػػػػػاىل: }  .7

   من السجدة. 11{ آية 

مػػػػػػػػػػػػن  16{ آيػػػػػػػػػػػػة        قولػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػاىل: }  .8
 الصافات.

 .من الصافات 53{ آية        : } قولو تعاىل .9

        قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىل: }  .11

  من الواقعة. 47{ آية 

          قولػػػػو تعػػػػاىل: }  .11
 .1من النازعات 11، 11{ اآليتاف 

 
 االستفهاـ ا١تكررُب  الكسائيمذىب 

وضػػػػع باالسػػػػتفهاـ ُب اللفػػػػظ األكؿ كاإلخبػػػػار ُب اللفػػػػظ الثػػػػاين ُب ٚتيػػػػع ا١تواضػػػػع السػػػػابقة إال م الكسػػػػائيقػػػػرأ 
 .ا١توضعُتاالستفهاـ ُب ب هيقرؤ العنكبوت، ف نو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .)ناخرة( فيقرؤهلفظ )نخرة(،  فيبعد النوف،  اً ألف الكسا يزاد  1
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 فصل
 إشماـ ألفاظ بعينها

 باإلمشاـ. الكسائيىذا الفصل يتعلق ببعض األلفاظ يقرؤىا اإلماـ 

صػبغ الصػوت اللغػوم ٔتسػحة مػن صػوت آخػر مثػل نطػق كثػَت مػن قػيس  :عند ٚتهػور النحػاة كالقػراء :اإلمشاـك 
كىػػو  ؛كبيػػع ( ب مالػػة ٨تػػو كاك ا١تػػد كمثػػل إمشػػاـ الصػػاد صػػوت الػػزام ُب قػػراءة الكسػػائي كبػػٍت أسػػد ألمثػػاؿ ) قيػػل

اإلشارة بالشفتُت إىل الضمة احملذكفة من آخػر الكلمػة ا١توقػوؼ عليهػا بالسػكوف مػن غػَت تصػويت هبػذه  أيضان:
 ، أك خلط صوت بصوت آخر.الضمة

أف ٗتلػػط حػػرؼ  ص بسػػبعة ألفػػاظ كعليػػك فيهػػاخػػا األكؿ: أمػػراف كا١تقصػػود باإلمشػػاـ ُب ىػػذا الفصػػل ىػػو     
]ىػذا اٟتػرؼ ٣تهػور مفخػم، فينطػق ىػذا  الصاد ْترؼ الزام فيتولد منهما حػرؼ جديػد لػيس بصػاد كال بػزام،

 -ُب مصػػر ٨تػػو  ا اٟتػػرؼ يشػػبو صػػوت الظػػاء عنػػد عػػواـ النػػاسذكىػػ اٟتػػرؼ بتفخػػيم الػػزام، أك ّتهػػر الصػػاد[،
خػاص الثػاين األمػر ك على ا١تناسبة الشًتاؾ الصاد كالزام ُب اٞتهػر،  ، ككجو القراءة باإلمشاـ ىو اٟترص-أظلم 

أف ٖتػػرؾ اٟتػػرؼ األكؿ مػػن الكلمػػة ْتركػػة مركبػػة مػػن حػػركتُت ضػػمة ككسػػرة، كجػػزء  بسػػبعة أفعػػاؿ كعليػػك فيهػػا
كإ٪تػػا يضػػبط اإلمشػػاـ بػػالتلقي كا١تشػػافهة مػػن أفػػواه  الضػػمة مقػػدـ كىػػو األقػػل، كيليػػو جػػزء الكسػػرة كىػػو األكثػػر،

 -كالتايل:  نيمر يض ا١تتقنُت، كبياف األا١تشا

، كقػػد كرد ذلػػك ُب سػػبعة ألفػػاظ 1باإلمشػػاـ ُب الصػػاد السػػاكنة الػػيت كقػػع بعػػدىا داؿ الكسػػائيقػػرأ  (1
 كىي: 
{       لفػػػظ } قصػػػد {، مػػػن قولػػػو تعػػػاىل: }  - أ

 من النحل. 9آية 
 من النساء، كقولػو تعػاىل: }  87ُب موضعُت ٫تا آية لفظ } أصدؽ {، كقد كرد  - ب

     من النساء. 122{ آية 
مػن األنعػػاـ، كموضػػعُت ُب  46لفػظ } يصػػدفوف {، كقػد كرد ُب ثالثػػة مواضػػع ىػي آيػػة  - ت

        قولػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػاىل: } 

   من األنعاـ. 157{ آية 
                                                 

متحركة نحو )َصدقة، َصدقوا( أو كانت ساكنة ولـ يكف قبميا داؿ نحو:  خرج مف ىذيف الشرطيف إذا ما كانت الصاد 1
 )فاْصػفح، واْصػن (.
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     لفػػػػػػػػػظ } فاصػػػػػػػػػدع {، مػػػػػػػػػن قولػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػاىل: }  - ث

  من اٟتجر. 94{ آية 

      لفػػػػػػػظ } كتصػػػػػػػدية {، مػػػػػػػن قولػػػػػػػو تعػػػػػػػاىل: }  - ج

   من األنفاؿ. 35{ آية 

   لفػػػػػظ } يصػػػػػدر {، كقػػػػػد كرد ُب موضػػػػػعُت ٫تػػػػػا: قولػػػػػو تعػػػػػاىل: }  - ح

    مػػػػن القصػػػػص، كقولػػػػو تعػػػػاىل: }  23{ آيػػػػة  

     من الزلزلة. 6{ آية 
مػػػػن يػػػػونس، كقولػػػػو تعػػػػاىل: }  37لفػػػػظ } تصػػػػديق {، كقػػػػد كرد ُب موضػػػػعُت ٫تػػػػا آيػػػػة  - خ

      من يوسف. 111{ آية 

كىػػذه األفعػػاؿ  الكسػػائي باإلمشػػاـ ُب سػػبعة أفعػػاؿ كقػػع فػػيهن قبػػل اليػػاء كسػػرة ُب أكؿ الفعػػلقػػرأ  (2
   :ىي
  ) كحيػػػػػل (، ككرد ُب موضػػػػع كاحػػػػػد فقػػػػط ىػػػػػو قولػػػػو تعػػػػػاىل: }  فعػػػػل - أ

    من سبأ 54{ آية. 

  ) كسػػػػػػيق (، كقػػػػػػد كرد ُب موضػػػػػػعُت فقػػػػػػط، ٫تػػػػػػا قولػػػػػػو تعػػػػػػاىل: }  فعػػػػػػل - ب

     كقولػػو تعػػاىل: }  مػػن الزمػػر، 71{ آيػػة  

      من الزمر 73{ آية. 

   كقد كرد ُب موضعُت فقط، ٫تػا قولػو تعػاىل: }  1) سيء ( فعل - ت

    مػػػن ىػػػود، كقولػػػو تعػػػاىل: }  77{ آيػػػة    

       من العنكبوت. 33{ آية 

                                                 
ونقمت إلييػا كسػرة ويػاء  ةفيذا الفعؿ عمى وزف ] ُفِعؿ [ وأصمو ىو ] )ُسِوَء ( مبنيًا لممفعوؿ [ فُسمبت مف السيف الضم 1

 سيء ( باإلشماـ.ه ) ؤ ونو ) ِسيَء (، والبعض يقر ؤ م  اإلشماـ، وأغمب العرب يقر 
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   ) سػػي ت ( كقػػد كرد ُب موضػػع كاحػػد فقػػط ىػػو قولػػو تعػػاىل: }  فعػػل - ث

     من ا١تلك. 27{ آية 

     قولػػػػػو تعػػػػػاىل: }  ) كغػػػػػيض ( مػػػػػن فعػػػػػل - ج

  من ىود، كال ثاين لو ُب القرآف. 44{ آية 

  ( كقػػد كرد ُب موضػػعُت فقػػط، ٫تػػا قولػػو تعػػاىل: }  )  فعػػل - ح

    مػػػػػػن الزمػػػػػػر، كقولػػػػػػو تعػػػػػػاىل: }  69{ آيػػػػػػة 

    من الفجر. 23{ آية 

    ) قيػػػل (، حيػػػث كرد ُب القػػػرآف، ٨تػػػو قولػػػو تعػػػاىل: }  فعػػػل - خ

    من ا١تلك. 27{ آية 

السػابقة أفعػاالن، فػ ف كانػت أٝتػاء فػال إمشػاـ فيهػا، كاألٝتػاء البػد أف تكػوف األلفػاظ السػبعة  -مالحظة:
(، فهػػذه  قػػيالن كأقػػـو  يػػا رب، كقيلػػوً سػػالمان سػػالمان،  قػػيالن ، إال قػػيال٨تػػو ) كمػػن أصػػدؽ مػػن اهلل 

 األٝتاء ال إمشاـ فيها.
 
 
 

 القادـ امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( اللقاء) 
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 باب اإلدغاـ
 اإلدخاؿ. اإلدغاـ لغة:

 كىو قسماف: من جنس الثاين، ان مشدد ان كاحد ان حرؼ ْترؼ ْتيث يصَتاف حرف إدخاؿ ىو: الحان اصط
 كبَت كصغَت.

 كالغرض من دراسة ىذا الباب معرفة ما يدغم منو كما ال يدغم. 
 :ضربالتقاء اٟترفُت كاجتماعهما على ثالثة أ

 .{قاء الباءين ُب } كال يغتب بعضكم يفصل بينهما فاصل كالت اٌل بأاألكؿ: التقاؤ٫تا ُب اللفظ كا٠تط، 
 ىو {، فالصلة فاصلة بينهما. كالثاين : التقاؤ٫تا ُب ا٠تط فقط، ٨تو } إنو

 .، } طسم {الثالث : التقاؤ٫تا ُب اللفظ فقط، ٨تو } أنا نذير {
 قاعدة عامة مهمة

 .1كل حرفُت يلتقياف إما أف يكوف خركجهما من عضوين أك من عضو كاحد
 فػ ذا اجتمعػت  ،هما من عضوين فهما متباعػداف إال الغػُت كا٠تػاء مػع القػاؼ كالكػاؼف ف كاف خركج

فػػػػ ف اٟتػػػػرفُت يكونػػػػػاف  ،الغػػػػُت مػػػػع القػػػػاؼ أك الكػػػػػاؼ، أك اجتمعػػػػت ا٠تػػػػاء مػػػػع القػػػػػاؼ أك الكػػػػاؼ
متقاربُت؛ ألهنما كإف كانا ٮترجاف من عضوين إال أف بُت ٥ترجيهما قربان؛ إذ الغُت كا٠تاء ٮترجػاف مػن 

فبػػُت  ،ق ٦تػػا يلػػي اللسػػاف، كالقػػاؼ كالكػػاؼ ٮترجػػاف مػػن أقصػػى اللسػػاف ٦تػػا يلػػي أدين اٟتلػػقأدىن اٟتلػػ
ُت، كاٍعتيػربى ا٠تػاء مػع القػاؼ با١تخرجُت قرب، فمن أجل ذلك اٍعتيربى الغُت مع القاؼ أك الكػاؼ متقػار 

 كذلك.متقاربُت  أك الكاؼ 
 كػػل منهمػػا   كػػاف  ٕتػػاكر ا١تخرجػػاف بػػأفال، فػ ف  ككإف كانػا مػػن عضػػو كاحػػد ف مػػا أف يتجػػاكرى ٥ترجا٫تػػا أ

 قريبان من اآلخر كمل يفصل بينهما فاصل فاٟترفاف متقارباف.
ف مل يتجػػاكر ا١تخرجػػاف، كىبػىعيػػدى كػػػلن منهمػػا عػػن اآلخػػر، بػػػأف فصػػل بينهمػػا ٥تػػػرج ييفهػػم ٦تػػا سػػبق أنػػػو إ

اف كبنػػػاء علػػػى ىػػػذا يكػػػوف بػػػُت أحػػػرؼ اٟتلػػػق السػػػتة كأحػػػرؼ اللسػػػ ؛حػػػرؼ آخػػػر فاٟترفػػػاف متباعػػػداف
الغػػُت  باسػػتثناء آخػػر، ألف أحػػرؼ اٟتلػػق مػػن عضػػو كأحػػرؼ اللسػػاف مػػن عضػػو ،الثمانيػػة عشػػر تباعػػد

 مع القاؼ كالكاؼ، كا٠تاء مع القاؼ كالكاؼ كما تقدـ.
  ككػػذلك بػػُت أحػػرؼ اٟتلػػق كأحػػرؼ الشػػفتُت تباعػػد؛ ألف كػػل منهمػػا مػػن عضػػو، كلفصػػل اللسػػاف بػػُت

 العضوين.

                                                 
 ،4ط اإلسالمية، البشا ر دار - المكية المكتبة ) مكة، الكريـ، القرآف قراءة أحكاـ خميؿ الحصري، محمود 1

 .[بتصرؼ شديد]، (ـ1999
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 باسػتثناء النػوف مػع ا١تػيم فتُت تباعػد نظػران الخػتالؼ العضػوينكأيضان بُت أحرؼ اللساف كأحػرؼ الشػ ،
للتجػػػػانس ُب الصػػػػفات، كالنػػػػوف كالػػػػواك للتقػػػػارب ُب الصػػػػفات، كاليػػػػاء اللينػػػػة مػػػػع الػػػػواك للتجػػػػانس ُب 

 الصفات.
  كبػػُت أحػػرؼ اٟتلػػق بعضػػها مػػع بعػػض تقػػارب كتباعػػد، فاٟترفػػاف اللػػذاف ٮترجػػاف مػػن أقصػػى اٟتلػػق– 

ارب، ينهمػػا كبػػُت اٟتػػرفُت اللػػذين ٮترجػػاف مػػن كسػػط اٟتلػػق ك٫تػػا العػػُت كاٟتػػاء تقػػب –ك٫تػػا ا٢تمػػزة كا٢تػػاء 
ك٫تػػا  –ٮترجػاف مػن أدىن اٟتلػػق ك٫تػا الغػُت كا٠تػاء تباعػػد، كحرفػا الوسػط  ينكبينهمػا كبػُت اٟتػرفُت اللػػذ

 بينهما كبُت حرُب األقصى، كحرُب األدىن تقارب. –العُت كاٟتاء 
 الكػػاؼ بينهمػػا ارب كتباعػػد، فحرفػػا األقصػػى ك٫تػػا القػػاؼ ك كبػػُت أحػػرؼ اللسػػاف بعضػػها مػػع بعػػض تقػػ

اٞتػػػيم كالشػػػُت كاليػػػاء كحػػػرُب اٟتافػػػة الضػػػاد كالػػػالـ تقػػػارب، كبينهمػػػا كبػػػُت  يكبػػػُت أحػػػرؼ الوسػػػط كىػػػ
)  النػوف كالػػراء كالطػػاء كالػػداؿ كالتػاء كالصػػاد كالسػػُت كالػزام كالظػػاء كالػػذاؿ كالثػػاء كىػػي أحػرؼ الطػػرؼ

 تباعد. كاألسلية كاللثوية (أم اٟتركؼ الذلقية كالنطعية 
 ككػػذلك بػػُت حػػرُب اٟتافػػة كأحػػرؼ  ؛كأحػػرؼ الوسػػط بينهػػا كبػػُت حػػرُب اٟتافػػة كأحػػرؼ الطػػرؼ تقػػارب

الطػػػرؼ تقػػػارب كبػػػُت الفػػػاء كبػػػُت أحػػػرؼ الشػػػفتُت الػػػواك كالبػػػاء كا١تػػػيم تقػػػارب، كبػػػُت أحػػػرؼ الشػػػفتُت 
 بعضها مع بعض ٕتانس.

 زيادة إيضاح كبياف:
  كاختالفهمػػا  فهمػػا متجانسػػاف الٖتاد٫تػػا ٥ترجػػان  ؛ا٢تػػاء ٮترجػػاف مػػن أقصػػى اٟتلػػقمػػن ا١تعلػػـو أف ا٢تمػػزة ك

صػػفة، كأفَّ العػػُت كاٟتػػاء ٮترجػػاف مػػن كسػػط اٟتلػػق فهمػػا متجانسػػاف أيضػػان، كأف الغػػُت كا٠تػػاء ٮترجػػاف 
 من أدىن اٟتلق فهما كذلك متجانساف.

 ٟتػػاء متقاربػػػاف، كبالنسػػبة ٟتػػػرُب فحرفػػا األقصػػى ك٫تػػػا ا٢تمػػزة كا٢تػػاء بالنسػػػبة ٟتػػرُب الوسػػػط أم العػػُت كا
 .، ألفَّ حرُب الوسط فصال بينهمامتباعداف -الغُت كا٠تاء  -األدىن 

  يوجد تقاربحرُب األقصى كاألدىن  مع -العُت كاٟتاء  -كحرفا الوسط. 
  كالغػُت مػػع القػػاؼ كالكػػاؼ متقاربػػاف، ككػػذلك ا٠تػػاء مػػع القػػاؼ كالكػػاؼ؛ ألف الغػػُت كا٠تػػاء كإف كانػػا

ػػػػا كػػػاف ىنػػػاؾ قػػػرب شػػػديد ٮترجػػػاف مػػػن  اللػػػذين بػػػُت القػػػاؼ كالكػػػاؼ بينهمػػػا ك أدىن اٟتلػػػق، إال أنػػػو لػمَّ
 من عضوين ٥تتلفُت كما سبق. تٮترجاف من أقصى اللساف اعتربت ىذه اٟتركؼ متقاربة، كإف كان

 كقيػػل القػػاؼ كالكػػاؼ متجانسػػاف ،متقاربػػاف نظػػران لوجػػود انفصػػاؿ بػػُت ٥ترجيهمػػا كالقػػاؼ كالكػػاؼ: 
 نهما من أقصى اللساف.٠تركج كل م

  أك مػع حػرُب اٟتافػة -اٞتػيم كالشػُت كاليػاء  -كالقاؼ كمثلها الكػاؼ مػع حػرؼ مػن أحػرؼ الوسػط ،
 حرؼ من أحرؼ الطرؼ متباعداف.أم الضاد كالالـ متقارباف، كمع 
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  ،ىػو مػع اآلخػر مػن ىػذه الثالثػة فكػل حػرؼ كاٞتيم كالشُت كالياء الغَت مدية ٗترج من كسػط اللسػاف
حػػرؼ منهػػا مػػع القػػاؼ أك الكػػاؼ أك الضػػاد أك الػػالـ أك النػػوف أك الػػراء أك الطػػاء أك كػػل ك ؛ متجػػانس

، كاٟتػرؼ منهػا مػع أم لظػاء أك الػذاؿ أك الثػاء، متقػاربالداؿ أك التاء كالسُت أك الصاد أك الػزام أك ا
 .من حركؼ الشفتُت متباعدحرؼ 

 فهػػي مػع القػػاؼ أك الكػػاؼ أك أم كالضػاد ٗتػػرج مػن إحػػدل حػػافيت اللسػاف كمػػا يليهػػا مػن األضػػراس ،
 .ةمتقارب ،حرؼ من أحرؼ الوسط أك أحرؼ الطرؼ أك الالـ

  حػػػػرؼ مػػػػن أم كالػػػػالـ ٗتػػػػرج مػػػػن أدىن حافػػػػة اللسػػػػاف إىل منتهاىػػػػا، كىػػػػي مػػػػع القػػػػاؼ أك الكػػػػاؼ أك
ة، كمػػع حػػركؼ الشػػفة متباعػػدة إال الػػالـ مػػع ا١تػػيم فهػػي ؼ أك الضػػاد متقاربػػحػػركؼ الوسػػط أك الطػػر 

 .الصفاتمتقاربة ُب 
  كمػع أحػرؼ الوسػط ةكىػي مػع القػاؼ أك الكػاؼ متباعػد كالنوف من طرؼ اللساف ٖتػت الػالـ قلػيالن ،

 .ةكالالـ كبقية أحرؼ الطرؼ متقاربكالضاد 
 اف، كىي مػع القػاؼ كالكػاؼ كالراء ٗترج من طرؼ اللساف قريبة من ٥ترج النوف كأدخل ُب ظهر اللس

 .ةكالنوف كبقية أحرؼ الطرؼ متقارب ، كمع أحرؼ الوسط كالضاد كالالـةمتباعد
 ىػو مػع مػن ىػذه الثالثػة  فكػل حػرؼوؿ الثنايػا، صػٗترج من طرؼ اللساف مػع أ ،كالطاء كالداؿ كالتاء

، كمػػػع أحػػػرؼ الوسػػػط كحػػػرُب اٟتافػػػة منهػػػا مػػػع القػػػاؼ أك الكػػػاؼ متباعػػػد ، كاٟتػػػرؼمتجػػػانساآلخػػػر 
 .متقارب ،الضاد كالالـ كالنوف كالراء كبقية أحرؼ الطرؼ

 مػن ىػذه الثالثػػة  فكػل حػػرؼٗتػرج مػن طػػرؼ اللسػاف كفويػق الثنايػػا السػفلى،  ،لصػاد كالػزام كالسػػُتكا
، كمػع أحػرؼ الوسػط كالضػاد رؼ منهػا مػع القػاؼ كالكػاؼ متباعػدحػكػل ، ك متجػانسىو مػع اآلخػر 

 .متقارب ،كالالـ كالنوف كالراء كالطاء كالداؿ كالتاء كبقية أحرؼ الطرؼ
 ىػو مػن ىػذه الثالثػة  فكػل حػرؼج مػن طػرؼ اللسػاف كطػرؼ الثنايػا العليػا، ٗتػر  ،كالظاء كالػذاؿ كالثػاء

، كمػػع أحػػرؼ الوسػػط كالضػػاد رؼ منهػػا مػػع القػػاؼ أك الكػػاؼ متباعػػدحػػكػػل ، ك متجػػانسمػػع اآلخػػر 
 .متقارب ،كالالـ كالنوف كالراء كالطاء كالداؿ كالتاء كالصاد كالزام كالسُت

 اٟتلػػق أك  العليػػا، فهػػي مػػع أم حػػرؼ مػػن أحػػرؼ كالفػػاء مػػن بطػػن الشػػفة السػػفلى مػػع أطػػراؼ الثنايػػا
 .ةالواك أك الباء أك ا١تيم متقاربمع الفاء ، ك ة باستثناء النوف فهي معها متقاربةاللساف مطلقان متباعد

  ،كػػل ك  ،متجػػانسىػػو مػػع اآلخػػر مػػن ىػػذه الثالثػػة  فكػػل حػػرؼكالػػواك كالبػػاء كا١تػػيم ٗتػػرج مػػن الشػػفتُت
، باسػػتثناء ا١تػػيم أك اللسػػاف متباعػػد، كمػػع الفػػاء متقػػاربمػػن أحػػرؼ اٟتلػػق منهػػا مػػع أم حػػرؼ  رؼحػػ

مع النوف للتجانس ُب الصفات، كالواك كالنوف للتقػارب ُب الصػفات، كالػواك مػع اليػاء اللينػة للتجػانس 
 .ُب الصفات
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إذا  -كأمَّػػا مػػا ٥ترجػػو مقػػدر كىػػو أحػػرؼ ا١تػػد الثالثػػة فػػال توصػػف ؛ كىػػذا كلػػو فيمػػا لػػو ٥تػػرج ٤تقػػق قػػاؿ العلمػػاء:
ؼ ا١تػػد ٥تػػرج مػػن ك ، إذ لػػيس ٟتػػر بتقػػارب ، كال ٕتػػانس ، كال تباعػػدال  -قػػت مػػع حػػرؼ مػػن حػػركؼ ا٢تجػػاء الت

حيز ٤تقق كغَتىا، بل ىي قائمة هبواء الفم كاٟتلق، نعم قد توصف مع بعض اٟتركؼ بالتجػانس ُب الصػفات 
اف مػػػن حيػػػث تتجانسػػػال ُب ا١تخػػػرج، كػػػالواك ا١تتحركػػػة مػػػع األلػػػف مثػػػل } كاؿ { فػػػ ف ىػػػذه الػػػواك مػػػع األلػػػف م

الصػػػفة الٖتاد٫تػػػا ُب ٚتيػػػع الصػػػفات، كمثلهػػػا اليػػػاء ا١تتحركػػػة مػػػع األلػػػف مثػػػل } الصػػػياـ { فػػػ ف اليػػػاء كاأللػػػف 
متجانسػػاف مػػن حيػػث الصػػفة الٖتاد٫تػػا ُب ٚتيػػع الصػػفات، ككػػذلك الػػواك ا١تتحركػػة مػػع الػػواك السػػاكنة مثػػل } 

ُب ٚتيػع الصػفات، كأيضػان اليػاء ا١تتحركػة مػع الػواك  كيكرًمى { ف ف الواكين متجانساف مػن حيػث الصػفة الٖتاد٫تػا
 الساكنة ٨تو } يوقنوف { فالياء مع الواك متجانساف من حيث الصفة الٖتاد٫تا ُب ٚتيع الصفات.

متحػػػدة ُب ٚتيػػػع  اٟتػػػاء ك الثػػػاء كا٢تػػػاء ) حثػػػو (ك ُب ٚتيػػػع الصػػػفات،  فالتػػػاء كالكػػػاؼ متحػػػداحرفػػػا  مالحظػػػة:
ُب ٚتيػػع الصػػفات، كا١تػػيم كالنػػوف متحػػداف ُب ٚتيػػع الصػػفات، كالػػواك كاليػػاء  الصػػفات، كاٞتػػيم كالػػداؿ متحػػداف

 متحػػداف ُتاللينتػػالػػواك كاليػاء حرفػا ا١تتحركػاف مػػع حػركؼ ا١تػػد الثالثػة فهػػذه ا٠تمسػة متحػػدة ُب كػل الصػػفات، ك 
 ، كبناءن على ذلك ًب اعتبار اٟتركؼ ا١تتحدة ُب ٚتيع الصفات ىي حركؼ متجانسة.ُب ٚتيع الصفات

 ( ُب هناية األصوؿ. 1ظر ملحق رقم ) ان
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مػن جػنس  مشػددان  كاحػدان  حػرؼ سػاكن ٔتتحػرؾ ْتيػث يصػَتاف حرفػان  إدخػاؿ ىو أواًل : اإلدغاـ الصغير :
 الثاين.

  إىل خطوة كاحدة، كىي إدغاـ اٟترؼ األكؿ ُب الثاين.كٝتي صغَتان: ألنو ال ٭تتاج عند إدغامو إالَّ 
 كينقسم إىل قسمُت:

 كصفة كيكوف ُب الكلمة كُب الكلمتُت. ىو: اٖتاد اٟترفُت ٥ترجان  الصغير المتماثلالقسم األوؿ : 
 كىذا الباب مطابق ألحكاـ اإلماـ حفص.

 
 ف الصغير:اف والمتجانساقاربالمتالقسم الثاني : 

 ُب ىذا الباب ما يلي:عن اإلماـ حفص  الكسائياإلماـ  يزيد
قولػػػػو ، ك {    } ُب قولػػػػو تعػػػػاىل:  دغم الكسػػػػائي النػػػػوف ُب الػػػػواكيػػػػ (1

، كقػػد سػػبق اٟتػػديث عنهػػا ُب بػػاب أحكػػاـ النػػوف {    } تعػػاىل:
 الساكنة كالتنوين.

مػػن  145{ آيػػة    الػػداؿ ُب ] الثػػاء [ مػػن قولػػو تعػػاىل: }  الكسػػائييػػدغم  (2
 مراف.آؿ ع

، كالػػػذاؿ، كالػػػزام، كالصػػػاد، السػػػُتداؿ ) قػػػد ( ُب حركفهػػػا الثمانيػػػة كىػػػي )  الكسػػػائييػػػدغم  (3
 (، اجملموعة ُب أكائل كلمات بيت الشاطيب:  كالضاد، كالشُت ،كاٞتيم، كالظاء

 ُمَعلّْاَل قاً وَ ػاَئِ ػشَ َباُه ػصَ ُو ػَلتْ ػجَ    ْرَنبٌ زَ لَّ ظَ َفا ضَ ْياًل ذَ َحَبْت ػسَ َوَقْد                 
   ،   ،  ،  ،   ،} كذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ٨تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 ،  ،  }. 
 ،كالظػاء ،ءكالثػا ،كالػزام ،كالصاد، السُت )تاء التأنيث ُب حركفها الستة كىي  الكسائييدغم  (4

 أكائل كلمات بيت الشاطيب:( اجملموعة ُب  كاٞتيم
 اِرًدا َعِطَر الطّْاَل ػَمْعَن ُوُروًدا بَ ػجَ     لِموِ ظَ ْرُؽ ز َفْت صَ ْغٍر ثػَ َنا سَ َوأَْبَدْت                 
    ،   ،   ،  ،} كذلػػػػػػػػػك ٨تػػػػػػػػػو 

  ،  }. 
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 كالصػاد، كالسػُت ،كالػزام ،كالداؿ، التاءذاؿ ) إذ ( ُب ٜتسة حركؼ كىي: )  الكسائييدغم  (5
 :بيت الشاطيب ُب كلمات ١تشار إليها( ا
 َجَماٍؿ َواِصاًل َمْن تَػَوصَّاَل ِميَّ ػسَ    لَُّهادَ اَؿ صَ يْػَنٌب زَ َمشَّْت ػػػتَ نَػَعْم ِإْذ                 

 .{   ،  ،  ،  ، } كذلك ٨تو                
أحػػػرؼ، كىػػػي ) التػػػاء، كالثػػػاء، كالظػػػاء، كالػػػزام،  ٙتانيػػػةالـ ] بػػػل كىػػػل [ ُب  الكسػػػائييػػػدغم  (6

(، اجملموعػة ُب أكائػل كلمػات بيػت الشػاطيب كا١توضػوع ٖتتهػا  ، كالضػادكالطػاءوف، كالنكالسُت، 
 خط:

 ٍر َوُمْبَتالَ ضُ  ْلحَ طِ َواَىا نػَ  ِميرَ س  يْػَنٍب زَ ْعِن ظَنا ثػَ ِوي تَػرْ أال َبْل َوَىْل            
   ،  ،  ،  ،  ،كذلػػػػػػػػػػػك ٨تػػػػػػػػػػػو } 

 ،   ،  ،  ،  }1 ، كال ٗتفػػى الغنػػة ُب حػػاؿ
 .إدغاـ الالـ ُب النوف

  {   ،  ،  ،} ُب  [ التػػػػػػػاء] يػػػػػػدغم الكسػػػػػػائي الػػػػػػذاؿ ُب  (7
 كيف كردف.

 كيف كردا.{    ،} من  [ التاء] ُب  ءاثيدغم الكسائي ال (8

 من البقرة. 284آية  2{  } الباء ُب ] ا١تيم [ من قولو تعاىل:  الكسائييدغم  (9

    ،  ، }الباء اجملزكمة ُب ] الفػاء [ ٨تػو  الكسائييدغم  (10

 }. 

 .3من سبأ 9آية  {   } ُباء [ باء اجملزكمة ُب ] الفال الكسائييدغم  (11

 .تكرد ماأين{   ُب }  ] الذاؿ [ُب  اجملزكمةالالـ  أبو اٟتارثيدغم  (12
 

                                                 
بعد لـ ] بؿ [ سبعة أحرؼ فقط وىي ا حرؼ مف ا حرؼ التي ذكرىا اإلماـ الشاطبي في القرآف الكريـ  ردو  1

 بعدىا إل ثالثة أحرؼ وىي النوف والتاء والثاء. ردلثاء، وأما لـ ] ىؿ [ فمـ يالمذكورة باستثناء ا
 قرأ بجـز الباء. الكسا يم  مالحظة أفَّ اإلماـ  2
 .في )يخسؼ( قرأ بالياء بدؿ النوف الكسا يم  مالحظة أفَّ اإلماـ  3
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مػن ا١تطففػُت، ككػذلك  14آيػة  (   )الالـ ُب الراء مػن قولػو تعػاىل:  الكسائياإلماـ يدغم  -:ةمالحظ

تػرؾ ، حيػث أنػو ، لتػوفر شػركط اإلدغػاـ فيهمػا مػن القيامػة 27آيػة  (   )النوف ُب الراء من قولو تعاىل: 
 .السكتات الواجبة عند اإلماـ حفص

 
 

 باب األلفات السبعة
 :ىياأللفاظ  ر، كىذهاإلماـ حفص ُب ألفاظ ككافقو ُب بعضها اآلخ الكسائيخالف اإلماـ  - :أوالً 

 ُب قولػػػػو تعػػػػاىل مػػػػن سػػػػورة اإلنسػػػػاف: }  ،[ معػػػػان   لفػػػػظ ] قػػػػرأ الكسػػػػائي .1

          }بػػػػػػػالتنوين فيهمػػػػػػػا 
 .ألفان كقفان  مامع إبدا٢ت كصالن 

     } :{ مػػػػػن قولػػػػػو تعػػػػػاىل }  ُب لفػػػػػظ قػػػػػرأ الكسػػػػػائي .2

 }بالتنوين كصالن مع إبدالو ألفان كقفان.اإلنسافمن  4 ، آية ، 
 
كذلػك ُب كيقػف عليػو بػاأللف، {،  {، بتنػوين الػداؿ ىكػذا }  لفظ }  الكسائيقرأ  -اً :نيثا

   أربعة مواضع:
 من ىود. 68{ آية      }  .أ 

 من الفرقاف. 38{ آية     }  .ب 

 من العنكبوت. 38{ آية      }  .ج 

 من النجم. 51{ آية    }  .د 
 
 
 

 القادـ امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( اللقاء) 
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 باب الفتح واإلمالة
كثَت من قبائل العرب ٘تيل مثل عامة أىل ٧تد مػن بػٍت ٘تػيم كبػٍت أسػد كقػيس ك ..... غػَتىم، ككػاف   كاف     

 قري، كىوازف كثقيف ككنانة.من ىذه القبائل من تقـو ٢تجتو على الفتح مثل أىل اٟتجاز من 
 فتح القارئ فمو باٟترؼ. ىوالفتح: ك 

 اإلمالة: لغة التعويج، أك العدكؿي إىل الشيء كاإلقباؿي عليو.
 :1اصطالحان: ىي أف تنحو بالفتحة ٨تو الكسرة، كباأللف اليت بعدىا ٨تو الياء، كىي تنقسم إىل قسمُت

 :من غَت قلب خالص كال إشباع مفػرط، كتسػمى كىي تكوف بُت األلف كالياء ٘تامان  إمالة كربل ،
 أيضان باإلضجاع كىي ا١ترادة عند اإلطالؽ.

 :كىػػػي النطػػػق بػػػاٟترؼ بػػػُت الفػػػتح الطبيعػػػي كاإلمالػػػة احملضػػػة، كىػػػي أيضػػػان أف تنحػػػو  إمالػػػة صػػػغرل
بالفتحة ٨تػو الكسػرة مػع بقػاء الفػم ُب كضػعو الطبيعػي، أم دكف أف ينحػدر بالفتحػة ٨تػو الكسػر 

 لق عليها: التقليل، أك: بُت بُت أم بُت األلف كاإلمالة الكربل.، كيطا٠تالص

، كاال٨تػػدار أخػػف علػػى اللسػػاف مػػن االرتفػػاع، فلهػػذا أمػػاؿ مػػن 2فاللسػػاف يرتفػػع بػػالفتح كينحػػدر باإلمالػػة     
 أماؿ، كأما من فتح فقد راعى أف الفتح أمنت أك ىو األصل.

ُب كتابو النشر، كىو يصل سػنده إىل عبػد اهلل بػن  -و اهلل رٛت -يذكره اإلماـ ابن اٞتزرم  الذم 3ففي اٟتديث
ًػل] عندما كاف يقرأ عنده رجػل سػورة طػو، كمل يكسػر  مسعود  اٟتػركؼ ا١تقطعػة ُب بػدايتها، فقرأىػا  [ أم ٯتي

  (ابن مسعود    ٍبَّ قاؿ: كاهلل ىكذا علمٍت رسوؿ اهلل  –ثالث مرات  –(، كأماؿ الطاء كا٢تاء. 
لػػف أىػػل اللغػػة، ىػػل الفػػتح ىػػو األصػػل أـ اإلمالػػة؟، كالػػراجح أف الفػػتح ىػػو األصػػل ألف اإلمالػػة قػػد اختى ك      

ٖتتاج إىل سبب ٓتالؼ الفتح فال ٭تتاج إىل سبب، فاإلمالة فػرع مػن الفػتح، قػاؿ ابػن القاصػح ُب شػرحو ٟتػرز 
 كل ما ٯتاؿ ٬توز فتحو كليس كل ما ييفتح ٬توز إمالتو.  فَّ إاألماين: 

                                                 
 /أو2 ومشكاةت وكالىما، والربا، والنار، ناس،كال بعدية: أو قْبمية المفظ في موجودة / كسرة1: ثمانية اإلمالة أسباب 1

/ 3، المرفوع الضمير بيا اتصؿ إذا منيا تكسر الفاء  ف وزادت وشاء، وجاء، طاب،: نحو ا حواؿ بعض في عارضة
 تشبيو / أو5، رمي: نحو عنيا انقالب / أو4، إمالة يسمي قد الترقيؽ فإف ضير، ل: نحو المفظ في موجودة ياء أو

 إمالة جاوره ما / أو7، وعيسى موسى،: نحو الياء عف المنقمب أشبو بما تشبيو / أو6، التأنيث كألؼ عنيا: بالنقالب
 رسمت ا لؼ تكوف / أو8، رأى وراء، ،نأى نوف إمالة وكذا، ا ولى ألفيا أعني تراءى: نحو إمالة  جؿ إمالة وتسمى

ف ياء  في محمد: اإلضاءة الضباع، عمى :نظراياء.  أو سرةك شي يف إلى ترج  وكميا، كضحى الواو أصميا كاف وا 
 .29(، ص ىػ1420ا زىرية لمتراث،  القراءة، تحقيؽ/ محمد خمؼ الحسيني، ) القاىرة، المكتبة أصوؿ بياف

النحدار ىنا: نسبة لإلمالة، ففي إمالة نحو ) طيى ( المساف مرتف ، ولكنو منحدر قمياًل عف الفتح عند حفص ومف  2
 وافقو.

 حديث غريب. 3
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 األلف                                                         
                          اإلمالة الكربل                                       

                                                                                                                
 الياء                                                                                                

إىل اليػػاء ُب موضػػعو أك  قلبهػػاكالغػػرض مػػن اإلمالػػة أك التقليػػل: اإلعػػالـي بػػأف أصػػلى األلػػًف اليػػاءي، أك التنبيػػو علػػى 
 مشاكلتها للكسر اجملاكر ٢تا.

 ُب األٝتػػػػاء كال يكػػػػوف ذلػػػػك إال –أصػػػػلية متطرفػػػػة منقلبػػػػة عػػػػن يػػػػاء  أنػػػػو ٯتيػػػػل كػػػػل ألػػػػف الكسػػػػائيومػػػػذىب 
، أك كتبػت علػى ىي ػة يػاء، كاحًتزنػا بػاأللف األصػلية لتخػرج األلػف الزائػدة ٨تػو ) قػائم (، كبػاأللف –كاألفعػاؿ

)  ا١تتطرفػػة لتخػػرج األلػػف ا١تتوسػػطة ٨تػػو ) ٪تػػارؽ ( كبػػاأللف ا١تنقلبػػة عػػن يػػاء لتخػػرج األلػػف ا١تنقلبػػة عػػن كاك ٨تػػو
 ٧تا ( كا١تنقلبة عن تنوين ٨تو ) عوجان ( كألف االثنُت ٨تو ) ٮتافا (.

؟ كاٞتواب ىػو: بػأف نػأٌب بػا١تثٌت مػن االسػم فمػثالن ُب األٝتاء كلكن السؤاؿ ىنا كيف نعرؼ أف أصلها ياءه      
 .اء، ف ف األلف قلبت عند التثنية ياءن فتكوف منقلبة عن ي) ا٢تدل (، ا١تثٌت منها ) ا٢تدياف (

( فمػػػػثالن ُب الفعػػػػل ) اشػػػػًتل (، أقػػػػوؿ )  -ضػػػػمَت ا١تػػػػتكلم  - أمػػػػا ُب األفعػػػػاؿ فانسػػػػب الفعػػػػل يل ) أنػػػػا     
 منقلبة عن ياء. قلبت عند نسبتها إىل ضمَت ا١تتكلم إىل ياء فتكوف اشًتيتي (، إذان األلف ُب الفعل اشًتل

األلػػف فيهػػا أصػػل قعػػت ُب القػػرآف الكػػرًن ُب ثػػالث عشػػرة كلمػػة ك كال تقليػػل ٞتميػػع القػػراء ال إمالػػة  مالحظػػة:
 كاك، كقد ٚتعها اإلماـ ا١تتويل ُب قولو:

 كردخال وعال  منكمزكى  ماسنا      أحدالصفا أبػا  إفعصا شػػػػػػفا 
 جػػمػػػػػيػػػػػػػػػػػػػعان بػواكو ال ٘تاؿي لدل أحد          بدا ودنا دعا قل مععفا ونجا                

( فلػيس       ُب البيت األكؿ من لفظ ) أبا ( ىو ما كاف من األبػوة ٨تػو )ا١تقصود      

 ٨     تػػػػو )  ،كػػػػوف فيهػػػػا اإلمالػػػػةتمػػػػن أبيػػػػتي ف (أبػػػػا)التقليػػػػل، أمػػػػا اإلمالػػػػة أك فيهػػػػا 

 .) 

 

 ٯتيلها. الكسائيت على شكل ياء ٨تو ) بلى ( فكأما اليت رٝت
 
 
 



 أصوؿ قراءة علي الكسائي                                                                     الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

                                                                                                                 37      

 

 

 الكبرى في اإلمالة الكسائيمذىب 
اإلمالػػػة  – تعلػػػى أم كزف كانػػػ –ُب كػػػل ألػػػفو انقلبػػػت عػػػن اليػػػاء أك رٝتػػػت هبػػػا  لكسػػػائيل .1

، ٨تو: ) ا٢تدل، استول، الدنيا، بلػى، أىن، مػىت، حسػرتى، أسػفى، ًضػيزل، مىرضػى، الكربل
ِت، ميٍزجاة، طيوىب، مى   (. زكَّىت، ا١توتى، أدىن، ثول٭تى

م العثمػاين كتبػت بػاأللف ا١تمػدكدة ليت انقلبت عن اليػاء كلكنهػا بالرسػاأللفات ا -:1مالحظة
عشػػػر  عػػػددىا اثنػػػا 1م اإلمالئػػػي ا١تعػػػركؼػػػػػػػ٥تالفػػػة ُب ذلػػػك الرسم، كىػػػي ػػػػػػاء الرسػمػػػػاتفػػػاؽ علب

 :  2لفظان 
 من إبراىيم. 36) عصاين ( آية  -1
 اإلسراء.من  1) األقصا ( آية  -2

 من فصلت. 51من اإلسراء، ك آية  83ػػا ( آية ) كنػػ   -3

 .من الكهف 33) كلتا ( آية  -4

 من اٟتج. 4) تواله ( آية  -5

 .من ا١تؤمنوف 44) تًتا ( آية  -6

 .من الشعراء 61ءا ( آية آ) تر -7

 من يس. 21آية : كالثاين ،21) أقصا ( كقد كردت ٔتوضعُت أحد٫تا بالقصص آية  -8

 من الفتح. 29) سيماىم ( آية  -9

 .من اٟتاقة 11) طغا ( آية  -11

 .3متعددة ) رءا ( كقد كرد ُب مواضع -11

 .) مرضات ( كقد كرد ُب ٜتسة مواضع -12

 .4الكسائيعند اإلماـ  ٦تالةالسابقة  ة عشر يتاالثن األلفاظكٚتيع 
حػػىت ينتبػػو ٢تػػا القػػارئ، ألهنػػا ٥تالفػػة للرسػػم الػػذم اعتػػدنا  ة عشػػر يتاالثنػػ لفػػاظكقػػد نيبػػو علػػى األ

عليهػػا ضػػمن ا١تواضػػع ( فلػػم ينبػػو  النػػاسو كىػػو كتابتهػػا علػػى شػػاكلة اليػػاء، أمػػا ٨تػػو ) أحيػػا عليػػ

                                                 
 في نياية ا صوؿ. 2لمعرفة باقي ا قساـ، انظر ممحؽ رقـ  1

مف التوبة،  ف شرطنا ىو أف تكوف  40خرجنا بذلؾ نحو ) العميا ( في قولو تعالى: ؤ وكممة ا ىي العميا   آية  2
 مخالفة لمرسـ اإلمال ي.

 مماؿ ، وم  ذلؾ فيذا المفظلرسـ اإلمال ي، فقد رسـ فييما كا18+  11النجـ، آية  ايستثنى مف ذلؾ موضع 3
 .بشروطو كما سيأتي

 تفصيؿ سيأتي شرحو. فكمتا( في إمالتي، ترآءا، ونػٔػػػا) ا لفاظ 4
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ألننػػػا نكتبهػػػا علػػػى نفػػػس شػػػاكلة الرسػػػم العثمػػػاين كبػػػذلك نرجػػػع للقاعػػػدة فنجػػػد أهنػػػا السػػػابقة، 
 .للكسائيكقفان  ٦تالوكلذلك فهي منقلبة عن ياء 

األخػَتة مػن آيا ػا قػوالن كاحػدان  لفػاظاأل الكسائي أماؿ سورة ةىناؾ إحدل عشر  -:2مالحظة
 .ةيئأك يا ةفيها كاكي الكلمة تكانسواء أ ٯتيلها، ف نو - 1مالةطبعان ما يصلح لإل -

 -ىي: ةكالسور اإلحدل عشر 
: القيامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 4 : ا١تعارج 3 : النجم 2 : طو   1  

: الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمس 8 : األعلى 7 : عبس 6 : النازعات 5 
 : العلق.11 : الضحى11 : الليل 9 

كمل تقػػع رأس آيػػة مػػن السػػور اإلحػػدل  -لفظػػة مػػن ذكات الػػواك،  -كقفػػان  - الكسػػائيؿ أمػػا .2
      كىػػػي لفػػػظ ) ضػػػحىن ( مػػػن قولػػػو تعػػػاىل: }  -عشػػػرة 

      من األعراؼ. 98{ آية 

عػػت بػػُت راءيػػن، األكىل مفتوحػػة كالثانيػػة متطرفػػة مكسػػورة كسػػران أمػػاؿ الكسػػائي كػػل ألػػف كق .3
ًر، شرررر   أصػػػػليان، كيلػػػػـز ذلػػػػك ترقيػػػػق الػػػػراء، كمل يػػػػرد ُب القػػػػرآف إال ُب ثالثػػػػة ألفػػػػاظ كىػػػػي: )األ

 .، كيف كردفًر( لق   ًر، ب   األ

كل ألف من ذكات الياء كقعػت بعػد راء، ٨تػو: ) أخػرل، النصػارل، اشػًتل،   الكسائيأماؿ  .4
 القرل، ٣تراىا، سكارل، أيسارل (.ترل، 

(، ) كهػػيعص (   لرر ِ ٨تػػو )  ( مػػن حػػركؼ فػػواتح السػػورحػػي طهػػر  )كؼ حػػر  الكسػػائيأمػػاؿ  .5
 فاٖتة مرًن.

، ٨تػو: ) الػداًر، مػن ديػارًىم، كاٞتػاًر، ألف كقعت قبل راء متطرفػة مكسػورة أماؿ الدكرم كل .6
، األلػػػػف الواقعػػػػة قبػػػػل راء 2((، فخػػػػرج بقولنػػػػا ) راء متطرفػػػػة مػػػػن أنصػػػػارم، اٟتمػػػػاًر  ،النهػػػػارً 

مكسػػورة متوسػػطة، ٨تػػو " ٪تػػارًؽ، فػػال ٘تػػاًر فػػيهم، اٟتػػواريُت " فأصػػل ٘تػػاًر ىػػو ٘تػػارم كلكػػن 
اليػػاء حػػذفت ىنػػا للجػػـز بػػال الناىيػػة، كأمػػا اٟتػػواريُت فػػ ف يػػاء النسػػبة ُب كلمػػة حػػوارٌم أزالػػت 

 اب إليها.الراء عن الطرؼ ك٢تذا انتقل اإلعر 

 

                                                 
 ل تماؿ.فيي ا لفات المبدلة عف التنويف نحو  1
 باستثناء لفظ ) الجوار ( مف سورتي الرحمف والتكوير ففييما إمالة لمدوري كما سيأتي بيانو. 2
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 ألفاظ مخصوصة ةإمالفي  الكسائيمذىب 
+  217( أينمػا كرد، كقػد كرد ُب ٜتسػة مواضػع كىػي: آيػة  1لفػظ ) مرضػات الكسائيأماؿ  - أ

 من التحرًن. 1من ا١تمتحنة، كآية  1من النساء، كآية  114من البقرة، كآية  265

الراء كا٢تمزة من فعل: ) رأل، رآؾ، رآه ( حيث كرد قبػل متحػرؾ، ٨تػو )رأل   الكسائيأماؿ  - ب
أف رآه اسػػتغٌت، رآه مسػػتقران، رآىػػا  تػػز، رآؾ الػػذين، فػػرآه ل أيػػديهم، رأل برىػػاف، كوكبػػان، رأ
كرد بعػػػػده سػػػػاكن فيكػػػػوف ىنػػػػاؾ احتمػػػػاالف، األكؿ أف يكػػػػوف السػػػػاكن  أمػػػػا إذا(،  حسػػػػنان 

يفتحو كصالن ككقفػان، كاالحتمػاؿ  الكسائيرأٍتو ( ف ف  رأ م، رأكؾ، رأكىم، موصوالن بو ٨تو )
(  رأل الشػػمس، رأل القمػر، رأل الػػذين كفػػركا ن مفصػػوالن عنػػو ٨تػو )الثػاين أف يكػػوف السػاك

 كقفان. ٯتيلهمايفتح الراء كا٢تمزة كصالن، ك  الكسائيف ف 

 
 الفعل " رأل "

 

 بعده متحرؾ                                               بعده ساكن                            
 

 متصل بو                     منفصل عنو                                                                         
 رأل الشمس                    إمالةبدكف                             الراء كا٢تمزة  إمالة                          

 رأ م                                                                                         
 كقفان                كصالن                                              منفصل عنو  تصل بو        م                    
 إمالةبدكف   ة     الراء كا٢تمز  إمالة                                        رأل كوكبان             رءاه   
 

 لفظ: ) التوراة ( حيث كرد ُب القرءاف. الكسائيأماؿ  - ت

{   أماؿ الكسػائي ا٢تمػزة كقفػان مػن لفػظ ) تػراءا ( مػن قولػو تعػاىل: } - ث
 .، كقد سبق اإلشارة إليومن الشعراء 61آية 

مػػن التوبػػة، كال  119( آيػػة  رِ هرر ِ ة ) األلػػف إمالػػة كػػربل كصػػالن ككقفػػان ُب كلمػػ الكسػػائيأمػػاؿ  - ج
 ٮتفى ترقيق الراء ُب اٟتالتُت.

                                                 
واوي  ىذه المفظة أصؿيرضى، و  –اسـ فعؿ بمعنى مفعوؿ مف رضي  َمة( أصميا )مرضية(مرضاة عمى وزف )َمْفعِ  1

 قرأ" حيث، وزيدت بالميـ، ولكّف القاعدة الميوية تقوؿ: أف الفعؿ الواوي المزيد يكتب بالياء، فيذا المفظ يعتبر يا ياً 
 مف بالياء وكتبتو أمالتو حرفاً  الواو ذوات مف الثالثة عمى زادت اإذ العرب أف باإلمالة وحجتو ا  ؤمرضاة الكسا ي

 ألفاً  الواو فقمبت ؤمرضوة  أصميا الواو ذوات مف الكممة أف وحجتيـ إمالة بيير الجميور ، وقرأ أدنى: ؤقولو ذلؾ
 ومف]ر قولو تعالى: ، عند تفسيالقماش) الواو" ذوات مف أنيا ا  ؤرضواف ذلؾ عمى يدلؾ قبميا ما وانفتاح لتحركيا
 .، بتصرؼ بسيطمف البقرة 207آية  [،بالعباد رءوؼ وا ا مرضات ابتياء نفسو يشري مف الناس
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 من ا١تطففُت. 14آية (  بلِر    نُب كلمة )  األلفالراء ك  الكسائيأماؿ  - ح

     أمػاؿ الكسػائي لفػظ ) كال٫تػػا ( مػن قولػو تعػػاىل: }  - خ

         من اإلسراء. 23{ آية 

  ، ٨تػػػو قولػػػو تعػػػاىل: } 1أمػػػاؿ الكسػػػائي لفػػػػػػػػظ ) الربػػػػػػا ( حيػػػث كرد ُب الػقػػػػرءاف - د

    .} 

 إمالة كربل فتحة الراء كاأللف ُب ) أدراؾ، أدراكم ( حيث كردتا. الكسائيأماؿ  - ذ

النػػوف كا٢تمػزة مػػن لفػظ ) كنػأل ( أينمػػا كرد، كقػد كرد ُب موضػػعُت ك٫تػا: آيػػة  الكسػائيمػاؿ أ - ر
 مػػن اإلسػػراء، ك }  83    اإلشػػارة ، كقػػد سػػبق مػػن فصػػلت 51{ آيػػة
 .إليو

   قولػو تعػاىل: }  ٨تو، ككيفما كردأماؿ الكسائي لفظ ) أحيا ( أينما كرد،  - ز

   من النجم 44{ آية. 

     لفػػػػػػظ ) إنػػػػػاه (، مػػػػػػن قولػػػػػو تعػػػػػػاىل: }  أمػػػػػاؿ الكسػػػػػائي - س

     من األحزاب. 53{ آية 

مػػن  33قولػػو تعػاىل: } كلتػػا اٞتنتػػُت { آيػػة مػػن حػاؿ الوقػػف، لفػػظ ) كلتػػا (  أمػاؿ الكسػػائي - ش
، إمالػػة، كقيػػل أهنػػا للتثنيػػة فػػال يكػػوف فيهػػا اإلمالػػة االكهػػف، فقيػػل أهنػػا للتأنيػػث كعليػػو ففيهػػ

 .  ، كقد سبق اإلشارة إليهاكقفان  اإلمالةكالراجح أنو فيها 

ف ( فػال أماؿ الدكرم لفظ: ) الكافرين، كافرين ( حيث كردا ُب القرءاف، أما لفظ ) الكػافرك  - ص
 فيو. إمالة

آيػة ك  ،شػورلمػن ال 32آيػة كقػد كرد ُب ثالثػة مواضػع كىػي: ، 2أماؿ الدكرم لفظ ) اٞتػوار ( - ض
 من التكوير. 16{ آية   من الرٛتن، كقولو تعاىل: }  24

                                                 
(، 130( ، وفي آؿ عمراف ارية )278، 276، 275مواض ، خمسة منيا في البقرة وىي ) ثمانيةورد ىذا المفظ في  1

 .(39، وفي الرـو ارية )(161وفي النساء ارية )

 موض  في التخفيؼ بسبب الياء منو حذفت فواعؿ وزف عمى منقوص اسـ وىي –(  الجواري)  ىو الجوارِ  أصؿ 2
 .– والتكوير الرحمف موضعي في الساكنيف وللتقاء الشورى،
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 131آيػػة مػػن ا١تائػػدة ك  22آيػػة  بػػارين (، كقػػد كرد ُب موضػػعُت ك٫تػػا:) ج أمػػاؿ الػػدكرم لفػػظ - ط
 .الشعراء من

مػػػن  15أمػػػاؿ الػػػدكرم لفػػػظ ) طغيػػػاهنم ( أينمػػػا كرد، كقػػػد كرد ُب ٜتسػػػة مواضػػػع كىػػػي: آيػػػة  - ظ
مػػن  75كآيػػة مػػن يػػونس،  11كآيػػة ، األعػػراؼمػػن  186، كآيػػة مػػن األنعػػاـ 111البقػػرة، كآيػػة 

 .، أما لفظ )طغيانان( فال إمالة فيوا١تؤمنوف

 مػػػػن قولػػػػو تعػػػػاىل: } (  لفػػػػظ ) آذانًنػػػػا األلػػػػف الػػػػيت قبػػػػل النػػػػوف مػػػػن أمػػػػاؿ الػػػػدكرم - ع

           فصلتمن  5{ آية. 

ة سػػػػبع( أينمػػػػا كرد، كقػػػػد كرد ُب  آذاهًنػػػػملفػػػػظ )  األلػػػػف الػػػػيت قبػػػػل النػػػػوف مػػػػنأمػػػػاؿ الػػػػدكرم  - غ
+  11، كآيػػة األسػػراءمػػن  46مػػن األنعػػاـ، كآيػػة  25مػػن البقػػرة، كآيػػة  19مواضػػع كىػػي: آيػػة 

 .نوحمن  7آية فصلت، ك من  44، كآية الكهفمن  57

 23{ آيػػة     لفػػظ ) مثػػوام ( مػػن قولػػو تعػػاىل: }  أمػػاؿ الػػدكرم - ؼ
) كالنػػار مػػن الزمػػر، كقولػػو تعػػاىل:  72مػػن يوسػػف، أمػػا ٨تػػو: ) فبػػ س مثػػول ا١تتكػػربين ( آيػػة 

مػػن  19مػػن ٤تمػػد، كقولػػو تعػػاىل: ) كاهلل يعلػػم متقلػػبكم كمثػػواكم ( آيػػة  12مثػػولن ٢تػػم ( آيػػة 
 .للكسائي براكييو ٤تمد، ففي ىذه ا١تواضع كما شاهبها اإلمالة

    مػػػػػػػن قولػػػػػػػو تعػػػػػػػاىل: }  ( كسػػػػػػػارعواأمػػػػػػػاؿ الػػػػػػػدكرم لفػػػػػػػظ )  - ؽ

       آؿ عمرافمن  133{ آية. 

      مػػػػن قولػػػػو تعػػػػاىل: }  ( نسػػػػارعأمػػػػاؿ الػػػػدكرم لفػػػػظ )  - ؾ

  ا١تؤمنوفمن  56{ آية. 

+ 114مواضػػػع كىػػػي: آيػػػة ة سػػػبع( أينمػػػا كرد، كقػػػد كرد ُب  يسػػػارعوفأمػػػاؿ الػػػدكرم لفػػػظ )  - ؿ

 }  ك، األنبيػاءمػن  91، كآيػة ا١تائػدةمن  62+ 52+ 41، كآية آؿ عمرافمن  176

        } ا١تؤمنوفمن  61آية. 

  مػػػػػن قولػػػػػو تعػػػػػاىل: }  ( بػػػػػارئكمأمػػػػػاؿ الػػػػػدكرم لفػػػػػظ )  -ـ    

     البقرةمن  54{ آية. 
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{      مػػن قولػػو تعػػاىل: }  ( البػػارئأمػػاؿ الػػدكرم لفػػظ )  - ف
 .اٟتشرمن  24آية 

    مػن قولػو تعػاىل: }  ( رؤيػاؾأماؿ الدكرم لفظ )  - ق   

     الرؤيػػا ، أمػػا لفػػظ ) رؤيػػام، للرؤيػػايوسػػفمػػن  5{ آيػػة ،
 .( ففيهن اإلمالة لإلماـ الكسائي براكييو

     مػػن قولػػو تعػػاىل: }  ( كمشػػكاةأمػػاؿ الػػدكرم لفػػظ )   - ك

     النورمن  35{ آية. 

     مػػػن قولػػو تعػػػاىل: }  ( ك٤تيػػامأمػػاؿ الػػدكرم لفػػػظ )  - م

     األنعاـمن  162{ آية. 

مػن  123مػن البقػرة، كآيػة  38: آيػة اك٫تػ ُتكقػد كرد ُب موضػع ( ىدام أماؿ الدكرم لفظ ) - أ أ
 .طو

 
 لكسائياإلمالة لمستثناة من  ألفاظ

 ما يلي: من اإلمالة الكسائي َيستثني
 إمالػػةمػػن غػػافر، فػػال  17لفػػظ ) لػػدل ( مػػن قولػػو تعػػاىل: ) إذ القلػػوب لػػدل اٟتنػػاجر ( آيػػة  .1

لػف ٦تػدكدة ُب ٚتيػع األ فيها أيضان ألف مالةإفيها، كذلك كلمة ) لدا ( ُب سورة يوسف فال 
 ا١تصاحف.

 لفظ ) حىت (. .2

 لفظ ) إىل (.            حيث كردت ُب القرءاف. .3

 .1لفظ ) على ( اٞتارة .4

       لفػػػظ ) مػػػا زكػػػى ( مػػػن قولػػػو تعػػػاىل: }  .5

    النػػور، كال ٮتفػػى أفَّ ىػػذا اللفػػظ ىػػو كاكم كلكػػن ذكػػر ىنػػا مػػن  21{ آيػػة
 للتنبيو.

                                                 
 كما في ) إفَّ فرعوف عال ( وىو فعؿ واوي فال إمالة فيو. ياً ماض خصصت عمى بالجارة ليخرج منيا ما كاف فعالً  1
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 تنبيهات ُب اإلمالة للكسائي
إذا كقف القارئ على ألف ٦تالة قد سقطت كصالن للتخلص من التقاء السػاكنُت ف نػو يقػف  - أ

 عليها باإلمالة، ٨تو:

 بن مرًن (، ) ذكرل الدار (ٱ) ىدل اهلل (، ) موسى الكتاب (، ) عيسى 

 ف نو يقف عليػو باإلمالػة، ٨تػو: )ىػدلن  -منوف كصالن  -كقف القارئ على اسم مقصور إذا  - ب
 للمتقُت (، ) ُب قرلن ٤تصنة (.

 أما كصالن فال إمالة ُب ذلك.                  
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 التأنيث ىاء إمالةفي  الكسائيمذىب 
لوقػػف ىػػاءن لتغيػػَت الوقػػف، سػػواء رٝتػػت ُب ا١تصػػحف ىػػي ُب الوصػػل تػػاء، كإ٪تػػا تقلػػب ُب ا 1ىػػاء التأنيػػث     

با٢تاء أك بالتاء، يىديلُّك على أهنا تاء اتصا٢تا بالفعل، ٨تو: ضىػرىبىػٍت، كىي ُب الوصل كالوقػف علػى حػاؿ كاحػد، 
 كإ٪تا قيلبت ُب الوقف ألف اٟتركؼ ا١توقوؼ عليها تيغَت كثَتان.

 ٫تا:على مذىبُت ك  كقفان ىذه التاء أماؿ الكسائي قد ك 
إمالػػة ا٢تػػاء كمػػا قبلهػػا بشػػرط أف يسػػبق ىػػذه ا٢تػػاء ٜتسػػة عشػػر حرفػػان كىػػي: " فجثػػت زينػػب لػػذكد  .1

 ،بلػػػدة ،قػػوة ،لػػػذة ،ليلػػة ،حبػػػة ،جنػػة ،خشػػية ،أعػػػزة ،ميتػػة ،ثالثػػػة ،هبجػػة ،خليفػػػةمشػػس "، ٨تػػو: )
 (.ٜتسة ،رٛتة ،عيشة

اؿ ىاء   أف بشػرط"  أكهػر"  ظلفػ ُبإذا سػبقها أحػد األحػرؼ األربعػة اجملموعػة  التأنيػثككذلك ٘تي
 :٨تػػػو ،بسػػػاكنعنهػػػا  منفصػػػلة أك هبػػػا متصػػػلة كسػػػرة أك ،سػػػاكنة يػػػاء منهػػػا حػػػرؼ كػػػل قبػػػل يقػػػع
 لعربة(. ،كبَتة ،كجهة آ٢تة،األيكة،  ا١تؤتفكة، ،ف ة ،كهي ة)
" حىػقه ًضػغىاطه عىػصو خىظىػا" الشػاطيب قػوؿ ُب اجملموعػة العشػرة اٟتػركؼ من حرؼ قبلها كقع إذا أما

 ،موعظػػة ،خالصػػة ،سػػبعة ،بسػػطة ،الصػػالة ،صػػبغة ،بعوضػػة ،طاقػػة ،النطيحػػة) :و٨تػػف هنػػا تيفػػتح، 
 أك سػاكنة يػاء قبلهػا يكػن كمل"  أكهر"  حركؼ من حرؼ قبلها كاف إذا تفتح ككذلك الصاخة(،

 ،مباركػػة ،التهلكػػة ،ببكػػة ،الشػػوكة ،امػػرأة ،بػػراءة ،النشػػأة)  ٨تػػو بسػػاكن منفصػػلة أك متصػػلة كسػػرة
 (. ، ا٠تَتةسفرة ،اٟتجارة ،العمرة ،حسرة ،سفاىة

ف فػػال إمالػػػة لمػػػا عػػدا األلػػف، فػػ ذا سػػػبقت بػػاألحػػرؼ إذا سػػبقها أم  مطلقػػػان  التأنيػػثإمالػػة ىػػاء  .2
 .2 للهاء ال لأللف اإلمالة لكانت قبلها ما كسر كلو ،كسرىا ٯتكن الك  ساكنة األلف، ألٌف فيها

                                                 
 في نياية ا صوؿ. 3لمفا دة، انظر ممحؽ رقـ  1
 ما إمالة لـز أميمت لو ا لؼ ىذه  ف ،تقدـ كما ألؼ قبمو مما وبابو ،والزكاة الصالة،: نحو في اإلمالة تجوز ل 2

 القتصار ىو الباب ىذا في وا صؿ ا لؼ قبؿ ما إمالة دوف الياء م  ا لؼ إمالة عمى القتصار يمكف ول قبميا،
 منقمبة  نيا تقدـ مما وبابو. ومزجاة التوراة،: نحو في ا لؼ أميمت فميذا فقط، قبميا الذي والحرؼ الياء إمالة مىع

 الياء ل الكممات ىذه في المماؿ ىو قبميا وما ا لؼ إف مفرداتو في الداني قاؿ. لمتأنيث أنيا أجؿ مف ل الياء عف
 في وقاؿ. تاء فيو با لؼ المشبية الياء لنقالب الوصؿ حاؿ في فييا لةاإلما جازت لما ذلؾ كاف لو إذا قبميا وما

 في فييف استعماليا لو ساغ ولذلؾ قبميا وما ا لؼ إمالة قصد بؿ الياء إمالة يقصد لـ ذلؾ أماؿ مف إف البياف جام 
 والزكاة، الصالة،: في ناعوكامت قبميا ا لؼ لوقوع فييا ذلؾ لمتن  الياء إمالة قصد ولو جميعاً  والوقؼ الوصؿ حاؿ
 في يحصؿ الذي القدر يقاؿ أف أصحابو ومذىب مذىبو عمى ويمـز. انتيى غامض لطيؼ كمو وىذا قاؿ ما،يوشبي
ف الممالة ا لؼ بعد أيضا حاصؿ الممالة الفتحة بعد إمالة يسمونو الذي التكيؼ مف الياء صوت  اإلمالة تكف لـ وا 
) ابف  .أعمـ وا قدمنا كما الياء في تكوف ل عندىـ اإلمالة  ف وأصحابو يمك بمذى عمى ذلؾ يمـز ول الياء بسبب

 (. 89، ص2الجزري، النشر في القراءات العشر، ج
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 التالي:ىاء التأنيث في  وبالجمع بين المذىبين يكوف
ككػػػذلك حػػػركؼ مطلقػػػان، والن كاحػػػدان إذا سػػػبقت بأحػػػد أحػػػرؼ " فجثػػػت زينػػػب لػػػذكد مشػػػس " اإلمالػػػة قػػػ ❶

 منفصػلة أك متصػلة هبػا كسػرة أك سػاكنة، يػاء -حػركؼ أكهػر  - منهػا حػرؼ كػل قبل يقع أف بشرط" أكهر"
 .1عنها بساكن

ػػقه " :2اطيباجملموعػػة ُب قػػوؿ الشػػ تسػػعةاٟتػػركؼ ال أحػػدهػػا إذا كقػػع قبل -كاإلمالػػةالفػػتح  -الوجهػػاف أم  ❷ حى
 منفصػػلة أك متصػػلة هبػػا كسػػرة أك سػػاكنة، يػػاءبغػػَت ا١تسػػبوقة  " أكهػػر" أحػػد أحػػرؼ أك  ،3"ًضػػغىاطه عىػػصو خىظىػػا

 .عنها بساكن

 الفتح قوالن كاحدان إذا سبقت باأللف. ❸

اؿ مػا ا١تمػ ـأ ،مع مػا قبلهػا ومالا١ت ىي عند إمالة ىاء التأنيث، ىلالعلماء  فريقُت من دار ا٠تالؼ بُت لطيفة:
فػػذىب إىل األكؿ بعػػض العلمػػاء كمػػنهم الػػداين كالشػػاطيب، كذىػػب الزاىػػرة "قػػاؿ صػػاحب البػػدكر  قبلهػػا فقػػط،

اٞتمهور إىل الثاين كجعل ابن اٞتزرم ىذا ا٠تالؼ لفظيػا حيػث قػاؿ: كال ٯتكػن أف يكػوف بػُت القػولُت خػالؼ 
ف ف ىذه ا٢تاء ال ٯتكػن أف يػدعى تقريبهػا فباعتبار حد اإلمالة كأنو تقريب الفتحة من الكسرة كاأللف من الياء 

من الياء كال فتحة فيها فتقرب من الكسرة، كىذا ٦تا ال ٮتػالف فيػو الػداين كمػن حػذا حػذكه، كباعتبػار أف ا٢تػاء 
إذا أميل ما قبلها فالبػد أف يصػحبها ُب صػور ا حػاؿ مػن الضػعف خفػي ٮتػالف حا٢تػا إذا مل يكػن قبلهػا ٦تػاؿ 

س التقريػػب إىل اليػػاء فسػػمي ذلػػك ا١تقػػدار إمالػػة، كىػػذا ٦تػػاال ٮتػػالف فيػػو اٞتمهػػور كإف مل يكػػن اٟتػػاؿ مػػن جػػن
 ، كالذم عليو العمل ىو إمالة ىاء التأنيث مع ما قبلها.4"انتهى

 
 
 

 القادـ امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( اللقاء) 
 

                                                 
،  30آية (       فطرت مف قولو تعالى: ) في اختمؼ 1 أف الكسا ي يقؼ  حيثمف الرـو

طباؽ. استعالء حرؼ الساكف أفّ  الختالؼ سببو وذلؾ ،باب مرسـو الخطكما سيأتي في  أصمو بناءً ياء بال اعميي  وا 
 (خص ضيط  قظ ح ومجموعة أيضًا في قوليـ: ) 2
 .3ل يخفى أف ا لؼ تتب  البند رقـ  3
دار السالـ ، القاىرة، ) والدرةمف طريقي الشاطبية  القاضي، عبد الفتاح: البدور الزاىرة في القراءات العشر المتواترة 4

 .53(، ص ىػ1429، 1ج، لمطباعة والنشر
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 مرسـو الخطباب 
 -تاء التأنيث ا١تفتوحة ) ا١تبسوطة ( : -أواًل :
 13كردت ُب بالتاء ا١تفتوحة فيجب عند الكسائي الوقػف عليهػا با٢تػاء، كقػد  ا١تفردة ا١تؤنثإذا كيتبت تاء      

 :1كذلك ٨تو لفظة، توزعت على كاحد كأربعُت موضعان،
 ( ) فطرت، سينت، امرأت، لعنت، رٛتت، نعمت

ك} ، 3حيث كردت 2{ التالية: } ا٠تمسة األلفاظ  التأنيث ا١تفتوحةيلحق بتاء  -:1مالحظة

   4من النمل 61{ آية ، { ك   آية }3  { من ص، ك  معان آية }36 

 من النجم، حيث يقف الكسائي عليها با٢تاء. 19{ آية  من ا١تؤمنوف، ك } 

 .6فقد كقف الكسائي عليها بالتاء، 5{ حيثما كردت : } لفظة  أما

 :فقاؿاأللفاظ الستة السابقة  شرحو على ا١تقدمة اٞتزرية م ا١تال القارئ ُبنظٌ  كقد
 وياأبت وذات مع ىيهات  والالَت مع الت كذا مرضات  

مػذىب الكسػائي ُب حسػب مػا ذيكػر ُب بػاب  كاٟتػرؼ الػذم قبلهػا ٯتيػل الكسػائي ىػاء التأنيػث -:2مالحظػة
 .إمالة ىاء التأنيث

 
                                                 

 في نياية ا صوؿ. 4لمفا دة، انظر ممحؽ رقـ  1

 .ل يخفى ما في ىذا المفظ مف إمالة لمكسا ي 2
 بالتاء عمييا الوقوؼحيث أّف ، تحريـمف ال 1آية و  ،النساءمف  114آية و  ،البقرةمف  265+  207آية وردت في:  3

 بيف الفرؽ أرادوا أنيـ وحجتيـ بالياء  مرضاهؤ وقفوا عمييا وقفوا إذا بالتاء، والباقوف طمحت ىذا يقولوف لمعرب لية ىي
)القماش،  ، وذىبت قامتؤ بالفعؿ والمتصمة  نعمةؤ بالسـ فالمتصمة بالفعؿ، المتصمة والتاء بالسـ المتصمة التاء

مف البقرة،  207بالعباد[، آية  رءوؼ وا ا مرضات ابتياء نفسو رييش مف الناس عند تفسير قولو تعالى: ]ومف
 .بتصرؼ بسيط

 .نحو: ؤذات ليب ، فيقؼ عميو الكسا ي بالتاء أما غير ىذا الموض  4
مف  102آية و  ،قصصمف ال 26آية و  ،مريـمف  45+44+43+42آية و  ،يوسؼمف  100+  4آية وردت في:  5
 صافات.ال
 ووقؼ المحذوفة الياء عمى الكسر ليدؿ وكسرت التأنيث تاء عنيا وعوض الياء، فحذفت [أبي يا] أصميا :أبت  ؤيا 6

 عطفيا مف لممذكوريف( أبت يا) في الياء عممت(: 63ص ، 2ج) النشر طيبة شرح في النويري بالتاءت قاؿ عمييا
 إعراب. حرؼ يجعؿ لـ ثـ ومف العوض، شبية: أصمو الكسا ي مخالفة كتبيات ووجو لعدـ المفظ، مف ل الياء عمى
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{   }  الػػثالث: هالف بعػد ا٢تػػاء علػى كلمػة ] أيُّػػو [ ُب مواضػعبػأ الكسػػائي كقػف -اً :ثانيػ

مػػػن الػػػرٛتن،   31{ آيػػػة   مػػػن الزخػػػرؼ، }  49{ آيػػػة   مػػػن النػػػور، }  31آيػػػة 
 (. أيها كما ىو اٟتاؿ ُب سائر كلمات )

 
مػػػن قولػػػو تعػػػاىل: }  (كيكػػػأف، كيكأنػػػو  )مػػػن لفظػػػي  اضػػػطراران أك اختبػػػاران علػػػى اليػػػاء الكسػػائيكقػػػف  -اً :لثػػػثا

             

             }  مػػػػن  82آيػػػػة
 {، كعند االبتداء هبما يبتدئ القارئ بػ } كيكأف، كيكأنو {. يٍ القصص، ىكذا } كي

   } قولػػػو تعػػػاىل:  مػػػن ( مػػػن لفػػػظ ) أاٌل يسػػػجدكا قػػػرأ الكسػػػائي بتخفيػػػف الػػػالـ -اً :رابعػػػ

      }  كلػػو سػػجدكا (، ٱىكػػذا ) أال يػػا ، النمػػلمػػن  25آيػػة
سػػجدكا( مػػع ضػػم ٫تػػزة الوصػل، كلػػو أيضػػان الوقػػف اختبػػاران علػػى ٱالوقػف اختبػػاران علػػى )أال يػػا( معػػان، كيبتػدئ بػػػ )

سجدكا( مع ضم ٫تزة الوصل، أما ُب حالة االختيػار فػال يصػح الوقػف علػى )أال( ٱػ )االبتداء ب ٍب)يا(  ٍب)أال( 
بػػػػ  عنػػػد كصػػػلها)يػػػا( ألػػػف  ، مػػػع األخػػػذ بعػػػُت االعتبػػػار حػػػذؼاسػػػجدكاػ كال علػػػى )يػػػا(، بػػػل يتعػػػُت كصػػػلهما بػػػ

 .1تقاء الساكنُتلال سجدكا(ٱ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 في نياية ا صوؿ. 5لمفا دة، انظر ممحؽ رقـ  1
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 ىاء السكت
اٟتػرؼ األخػَت أك اٟتركػة األخػَتة مػن  -آخر الكلمة لبياف ىاء السكت ىي ىاء ساكنة يتم إدخا٢تا على      

كقػػد جػػاءت هبػػا العػػرب مػػن أجػػل سػػاكنة كصػػالن ككقفػػان،  تكػػوف، ك ، أك للمبالغػػةكذلػػك لأل٫تيػػة - ىػػذه الكلمػػة
القيامػة أتػى أف يبػُت حسػرة الكػافر يػـو  تبليغ معػٌت ُب ذىػن ا١تػتكلم، فمػثالن ُب سػورة اٟتاقػة عنػدما أراد اهلل 

 .1(كت ُب )ماليو ؛ سلطانيوهباء الس

 ، ك٫تا:2كمنهج اإلماـ الكسائي أنو قرأ ب ثبات ىاء السكت كقفان كحذفها كصالن ُب لفظُت
       لفػػػػػظ ] يتسػػػػػنو [ مػػػػػن قولػػػػػو تعػػػػػاىل: }  .1

  
 {.   ىكذا }  تقرأ كصالن من البقرة، ف 259{ آية  3

[ مػػػػن قولػػػػو تعػػػػاىل: }  4لفػػػػظ ] اقتػػػػده .2       مػػػػن  91{ آيػػػػة

 {.  ىكذا }  األنعاـ، فتقرأ كصالن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 في نياية ا صوؿ. 6لمفا دة، انظر ممحؽ رقـ  1
أدنػاه باإلضػافة إلػى لفػظ  افالمػذكور  الموضػعافوردت ىاء السكت في القرآف في سبعة ألفاظ في تسعة مواض ، منيا  2

مػػػف  28ولفػػظ ) ماليػػػو ( آيػػػة مػػػف الحاقػػػة،  26+  20) حسػػػابيو ( آيػػة  مػػػف الحاقػػة، ولفػػػظ 25+  19) كتابيػػو ( آيػػػة 
 .قارعةمف ال 10مف الحاقة، ولفظ ) ماىيو ( آية  29الحاقة، ولفظ ) سمطانيو ( آية 

 ( لمدوري فقط. حمارؾ لفظة )ُتماؿ  3
 اختمؼ في ىاء ) اقتده (، وىي ىاء سكت عمى الراجح. 4
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 باب ياءات اإلضافة
ا العػػػرب للتعبػػػَت عػػػن ا١تػػػتكلم ا١تفػػػرد ٨تػػػو ) كتػػػايب (، كىػػػي زائػػػدة عػػػن بنيػػػة ىػػػي يػػػاء تسػػػتخدمه -يػػػاء اإلضػػػافة:

الكلمػػة، فخػػرج بقولنػػا ] زائػػدة [ اليػػاء األصػػلية ٨تػػو ) يهػػدم، سػػآكم (، كخػػرج بقولنػػا ] ا١تفػػرد [ اليػػاء الدالػػة 
تكلم [ يػاء على غَت ا١تفرد ٨تو ) حاضرم ( فهػي دالػة علػى ٚتػع ا١تػذكر السػامل، كخػرج بقولنػا ] للتعبػَت عػن ا١تػ

 ا١تؤنث ا١تخاطب ٨تو ) فكلي كاشريب (.
 كياء اإلضافة تدخل على األٝتاء، كاألفعاؿ، كاٟتركؼ، ٨تو: ) سبيلي، ذركين، ف ين (.

من النمػل، كمػع االسػم ٣تػركرة احملػل، ٨تػو ) ذكػرم (  19فتكوف مع الفعل منصوبة احملل، ٨تو: ) أكزعٍت ( آية 
مػػن  15، ٨تػو ) إين أخػػاؼ ( آيػػة ] إذا جػاءت مػػع إٌف كأخوا ػػا [ احملػػلمػػن طػػو، كمػع اٟتػػرؼ منصػػوبة  14آيػة 

 من الكافركف. ٨6تو ) كيل دين ( آية  ة احمللاألنعاـ، ك٣تركر 
 كعالمتها صحة إحالؿ الكاؼ أك ا٢تاء ٤تلها، فتقوؿ ُب ٨تو )) فطرين (( فطرؾ ك فطره.

 كالعرب كانت أحيانان تسكنها كأحيانان تفتحها.
اإلسػػػكاف ىػػػو األصػػػل ألهنػػػا مبنيػػػة كاألصػػػل ُب البنػػػاء السػػػكوف، كمػػػا أٌف األكثػػػر ُب القػػػرآف ىػػػو كقػػػد قيػػػل أٌف 

، أم أف اإلسػػكاف أصػػل كالفػػتح أصػػل، ألنػػو اسػػم، كاالسػػم الػػذم ثػػافو السػػكوف، كالػػبعض قػػاؿ أٌف الفػػتح أصػػله 
 للتخفيف، كلكن الرأم األكؿ أقول. مرفوع ييقول باٟتركة، ككانت فتحتوغَت  ان يكوف حرف

 ياء جاءت على ثالثة أقساـ: 876قد كرد منها ُب القرآف كل
 566مػػن البقػػرة، كٚتلتهػػا  31األكثػػر، ٨تػػو ) إين جاعػػل ( آيػػة  يمػػا اتفػػق القػػراء علػػى إسػػكاهنا كىػػ - أ

 ياءن.

 .ياءن  98من آؿ عمراف، كٚتلتها  41ما اتفق القراء على فتحها، ٨تو ) بلغٍت الكرب ( آية  - ب

يػػاء كتػػأٌب علػػى  212ُب القػػرآف الكػػرًن ُب  تح كاإلسػػكاف كقػػد كردبػػُت الفػػت امػػا اختلػػف القػػراء فيهػػ - ت
 ستة أقساـ بالنسبة ١تا بعدىا.

 

 أقساـ ياءات اإلضافة
 يأٌب بعد ياء اإلضافة

 
 ليس بعدىا     ٫تزة كصل      ٫تزة كصل     ٫تزة قطع     ٫تزة قطع     ٫تزة قطع      
 ؿ ( التعريف      مفردة             ٫تزةأومة     ُب ) مكسورة          مضم     مفتوحة      
 ياءن ( 31ياءات (       )  7ياءن (       )  14ياءات (     )  11ياءن (      )  52ياءن (      )  99)     
 كطهر بييت     إين أعلم ما ال         من أنصارم           إين أريد        ريب الذم ٭تيي        قوميى اٗتذكين       

 تعلموف              إىل اهلل                                                                             للطائفُت       
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 ُب ياءات اإلضافة الكسائيمذىب 
اـ قػػد خػػالف اإلمػػك ُب بعػػض ا١تواضػػع كأسػػكنها ُب بعػػض ا١تواضػػع، ضػػافة اإل اتيػػاء الكسػػائياإلمػػاـ فػػتح      

 بياهنا ىو:حفص ُب بعض األمور ك 

     مػن قولػو تعػاىل: } عهػدم ( فتح الكسائي الياء ُب لفظة )  الفتح: ❶
   البقرة.من  124{ آية 

 :1أسكن الكسائي األلفاظ التالية اإلسكاف: ❷
قولػو تعػاىل: ك ، اٟتػج مػن 26آيػة ك ، رةالبقػمػن  125آيػة  :ُب مواضػعو الثالثػة، كىػيلفظ ) بييت (  .1

 {         آية }نوح من 28. 

  قولػػػو تعػػػاىل: } ، ك آؿ عمػػػرافمػػػن  21آيػػػة  ا:لفػػػظ ) كجهػػػي ( ُب موضػػػعيو، ك٫تػػػ .2

       األنعاـ من 79{ آية. 

        قولػػػػػػػو تعػػػػػػػاىل: } لفػػػػػػػظ ) يػػػػػػػدم ( مػػػػػػػن  .3

    أمػػػػا غػػػَت ذلػػػػك مػػػن ىػػػػذا اللفػػػظ فهػػػػو موافػػػػق ا١تائػػػدة مػػػػن 28{ آيػػػة ،
 .لإلماـ حفص

         قولػػػو تعػػػاىل: } فػػػظ ) أمػػػي ( مػػػن ل .4

       ا١تائدة من 116{ آية. 

، التوبػػة مػػن 83آيػة ، ك األعػػراؼمػػن  115آيػة  لفػظ ) معػػي ( ُب مواضػػعو اإلحػدل عشػػر، كىػػي: .5
 34آيػة ك ، شػعراءال مػن 118+62آية ك ، نبياءاأل من 24آية ك ، الكهف من 75+  72+  67آية ك 

          قولػػػػو تعػػػػاىل: } ك القصػػػػص،  مػػػػن

      ا١تلك من 28{ آية. 

ىػػػود،  مػػػن 51+  29آيػػػة يػػػونس، ك مػػػن  72آيػػػة  ي:ػػػػػػػة، كىػػػػػػػػعػػسػتػػلفػػػظ ) أجػػػرم ( ُب مواضػػػعو ال .6
    قولػػو تعػػاىل: } ك ، الشػػعراء مػػن 181+  164+  145+  127+  119آيػػة ك 

  سبأ. من 47{ آية 

                                                 
 الياء ىمزة.ء بعد المد المتصؿ إذا جاحكـ م  مراعاة  1
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 69+  23آيػػة ، ك طػػو مػػن 18آيػػة ، ك إبػػراىيممػػن  22آيػػة  ، كىػػي:ٜتسػػة مواضػػع( ُب  يللفػػظ )  .7
، أمػا غػَت ذلػك مػن الكػافركف مػن 6{ آيػة     قولو تعػاىل: } ، ك ص من

 ىذا اللفظ فهو موافق لإلماـ حفص.

 31آيػة ، كذلػك ُب ثالثػة مواضػع، كىػي: تلتها ٫تػزة كصػل مػن ] أؿ [ التعريػفياء اإلضافة اليت  .8
     قولػػو تعػػاىل: } ، ك العنكبػػوت مػػن 56 آيػػةإبػػراىيم، ك مػػن 

       لػػػػػو حػػػػػذفها  مػػػػػع مالحظػػػػػة أفَّ ، زمػػػػػرال مػػػػػن 53{ آيػػػػػة
 .، أما غَت ذلك من ىذا اللفظ فهو موافق لإلماـ حفصكصالن، ألف بعدىا ساكن

 
 ب ياءات الزوائدبا

 لىي كػل يػاء متطرفػة تثبػت ُب الػتالكة زيػادة علػى رسػم ا١تصػحف، كىػي إمػا الـ الكلمػة ) فعػ -الياء الزائدة: 
     }  -اٟتػػػػػػركؼ، ٨تػػػػػػو: دوف(، أك يػػػػػػاء ا١تػػػػػػتكلم كتقػػػػػػع ُب األٝتػػػػػػاء كاألفعػػػػػػاؿ 

  .} 

 ة عند من أثبتها، كعند من مل يثبتها ال تعترب زائدة.فهي زائد
 كقد أشار إليها اإلماـ الشاطيب بقولو:

 أَلْف ُكنَّ َعْن َخطّْ الَمَصاِحِف َمْعزالَ                َوُدوَنَك يَاَءاٍت ُتَسّمى َزَوائَِدا           

 ذيَّل هبا كترسم ُب طرفها.كىي تكوف ُب آخر الكلمات كلكن ال تكتب موصولة مع الكلمات، بل تي 

 كالياءات قسماف:
 ما ىو زائد عن الكلمة، ٨تو ) نكَتم ، كعيدم ، أكرمٍت (. .1

 ما ىو أصلي، ٨تو ) ا١تنادم ، يسرم (. .2

 
 

 ُب ياءات الزكائد الكسائياإلماـ مذىب 
 فيما يلي: خالف اإلماـ الكسائي اإلماـ حفص ُب ياءات الزكائد

  ( مػن قولػو تعػاىل آتػافائدة كصالن ككقفان ُب لفػظ ) ْتذؼ الياء الز  الكسائيقرأ:  {   

 } من النمل. 36 آية 
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  ( مػػن قولػػو تعػػاىل: يػػأتُب لفػػظ )  ذفها كقفػػان،ْتػػك ب ثبػػات اليػػاء الزائػػدة كصػػالن  الكسػػائيقػػرأ  { 

         } ىودمن  115 آية. 

  ( مػػػن قولػػػو تعػػػاىل: نبػػػغب ثبػػػات اليػػػاء الزائػػػدة كصػػػالن كْتػػػذفها كقفػػػان، ُب لفػػػظ )  الكسػػػائيقػػرأ  { 

       } الكهفمن  64 آية. 

  ( مػػػن قولػػػو تعػػػاىل: كاد ات اليػػػاء الزائػػػدة ُب لفػػػظ )ب ثبػػػ الكسػػػائيقػػػرأ  {     

   } كال ٮتفى حذؼ الياء كصالن اللتقاء الساكنُتالنملمن  18 آية ،. 

  ( مػػػن قولػػػو تعػػػاىل: هبػػػاد ب ثبػػػات اليػػػاء الزائػػػدة ُب لفػػػظ ) الكسػػػائيقػػرأ  {    

  } كال ٮتفى حذؼ الياء كصالن اللتقاء الساكنُتمن  53 آية ،  .الرـك

 لعلتُت ٫تا:ياءات الزكائد ُب كإثبات الياء كصالن 
 ، كىو ب ثبات ىذه الياءات.تباع النقل الوارد عن الشيوخ بسندىم لرسوؿ اهلل ا - أ

 .أك بناءن  ، كإ٪تا حذفت ٗتفيفان تباع األصل، كاألصل ُب ىذه الياءات اإلثباتا - ب

 
 

 ؽ بُت ياءات الزكائد كياءات اإلضافةك الفر 
 ؽ بُت ياءات الزكائد كياءات اإلضافة ُب النقاط التالية:ك ٯتكن ٖتديد الفر 

 ؿ، أما ياءات اإلضافة فتوجد ُب األٝتاء كاألفعاؿ كاٟتركؼ.ياءات الزكائد ُب األٝتاء كاألفعا - أ
 ياءات الزكائد ٤تذكفة ُب ا١تصاحف، أما ياءات اإلضافة فهي ثابتة فيها. - ب
يػػاءات الزكائػػد تكػػوف أصػػلية كزائػػدة، فتجػػيء المػػان للفعػػل، أمػػا يػػاءات اإلضػػافة فتكػػوف زائػػدة علػػى  - ت

 الكلمة كليست من أصو٢تا، فهي كهاء الضمَت ككافو.
ا٠تػػػػالؼ ُب يػػػػاءات الزكائػػػػد دائػػػػر بػػػػُت اٟتػػػػذؼ كاإلثبػػػػات، أمػػػػا يػػػػاءات اإلضػػػػافة فػػػػدائر بػػػػُت الفػػػػتح  - ث

 كاإلسكاف.
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 حفصاإلماـ  الكسائيمطردة خالف فيها  ألفاظ
 {. رؤؼقرأ لفظ ) رؤكؼ ( حيث كرد ْتذؼ الواك دكف مد، ىكذا }  (1
 .{ يحِسبىكذا } قرأ لفظ ) ٭تسىب ( حيث كرد ككيف كرد، بكسر السُت،  (2
 .{ بِيوتنكران، بكسر الباء ىكذا } ممعرفان أـ أكاف سواء ، حيث كردبييوت (  )قرأ لفظ  (3
ىكػػػػػذا }  معرفػػػػػان أـ منكػػػػػران، بكسػػػػػر الصػػػػػاد، سػػػػػواء أكػػػػػاف حيػػػػػث كرد(  ٤تصػػػػػناتلفػػػػػظ ) قػػػػػرأ  (4

 .فقرأىا كحفص النساءمن  24 آية، ما عدا { محِصنات
 {. ِعيوفمعرفان أـ منكران، بكسر العُت ىكذا } أكاف سواء ، حيث كردقرأ لفظ ) عييوف (  (5
 {. وخاً ِشيىكذا }  شُت، بكسر الحيث كردقرأ لفظ ) شييوخان (  (6
 {. ِجيوبهنىكذا }  يم، بكسر اٞتمن النور 31آية (  جييوهبنقرأ لفظ )  (7
 {. نيّْ ػيا بُ ىكذا } ٍتَّ ( بكسر الياء، حيث كرد، ػقرأ لفظ ) يا بي  (8
 ( ) األعػػراؼ،  مػػن 69 آيػػة ( ) البقػػرة،  مػػن 245 آيػػة ( )  ُب ] (9

 ( )  ككػذلكالكسائي ا١تواضع الثالثة السابقة بالصاد فقط، الطور [، قرأ  من 37 آية
 الغاشية، فقرأ ىذا ا١توضع أيضان بالصاد، كحفص.من  24 آية

لكسػػائي ٓتلػػف عنػػو ل ئر رٛتن علػػى خػػالؼ فيػػو، فقيػػالػػ مػػن 74+  56 آيػػة(  يطًمػػثهنقػػرأ لفػػظ )  (10
 ، كىي:1على ثالثة مذاىب

اللفػػظ الثػػاين للػػدكرم، ككسػػر األكؿ ُب  يما١تػػ ككسػػر ،األكؿاللفػػظ  ا١تػػيم ُب ضػػم المػػذىب األوؿ:
كضػػم الثػػاين أليب اٟتػػارث، كىػػو الػػذم ركاه ابػػن ٣تاىػػد عنػػو مػػن طريػػق ٤تمػػد بػػن ٭تػػِت ُب الكامػػل 
كالتػػذكرة كالتبصػػرة كقػػاؿ: كىػػو ا١تختػػار، كُب الكػػاُب كقػػاؿ: كىػػو ا١تسػػتعمل، كُب ا٢تدايػػة كقػػاؿ: قػػرأ 

 وف. الداين بو على شيخو طاىر بن غلب

ضم اللفظ األكؿ ككسر اللفظ الثاين لكل من أيب اٟتارث كالػدكرم، كىػو الػذم  المذىب الثاني:
 ُب العنواف، كالتجريد، كغاية أيب العالء، كهبذا ا١تذىب قرأ الداين على شيخو أيب الفتح فارس. 

األكؿ   التخيػػَت لكػػل مػػن الػػراكيُت ُب ضػػم أحػػد٫تا، بشػػرط أنػػو إذا ضيػػمَّ اللفػػظ :المػػذىب الثالػػث
 .كيًسر اللفظ الثاين، كإذا كيًسر اللفظ األكؿ ضيمَّ الثاين

                                                 
 :ابف مجاىدت و  33(، ص ىػ1420 ،6ج ، تحقيؽ/ عمي الضباع، ) القاىرة،شرح طيبة النشرابف الجزري، محمد:  1

 .621(، ص ىػ1400، 2، طالقاىرة، دار المعارؼ المصرية السبعة في القراءات، تحقيؽ/ شوقي ضيؼ، )
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ضػمهما معػان كال كسػر٫تا معػان، بػل البػد مػن كال للػدكرم  أنو ال ٬توز أليب اٟتارث :وخالصة األمر
 .عكسهما ُب الضم كالكسر

لكسػػػر ٍب ٍب الكسػػػر، كالثػػػاين با -ا١تقػػػدـ  -كىػػػو  بضػػػم ا١تػػػيملػػػذا فعنػػػد اٞتمػػػع للػػػراكيُت ييقػػػرأ األكؿ 
 ، كالعكس أيضان.- 74 أم آية -ْتيث إذا ضم ا١توضع األكؿ، كسر الثاين ، الضم

 
 
 

 القادـ امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( اللقاء) 
 
 

 ) تحديد موعد االمتحاف النهائي (
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 -(: 1ملحق رقم ) 
 -شرح فكرة الرسم التوضيحي : -أواًل :
من منطلػق تبسػيط ا١تعلومػة، كأف يفهػم اٞتميػع موضػوعان يعتػرب مػن ا١تواضػيع كانت فكرة الرسم التوضيحي       

ا١تهمة ُب علم التجويد كالقراءات، ف ذا أردنا أف نعرؼ العالقة بُت أم حػرفُت فيكػوف مػن السػهل الرجػوع ٢تػذا 
 . الرسم التوضيحي كمعرفة العالقة ٔتجرد النظر إىل ا٠تانة اليت يتقاطع عندىا خطا التقاء اٟترفُت

فمثالن لو أردنا أف نعرؼ العالقػة بػُت حػرؼ القػاؼ كحػرؼ الشػُت، ننظػر ُب الرسػم التوضػيحي إىل حػرؼ      
، ٍب ننظػػػر إىل حػػػرؼ الشػػػُت عكػػػس –كلنػػػا ا٠تيػػػار ُب ذلػػػك  –القػػػاؼ سػػػواء ُب اٟتػػػركؼ العموديػػػة أك األفقيػػػة 

لشػُت مػن اٟتػركؼ األفقيػة، كالعكػس العمود ا١تختار، ٔتعٌت أننا لو أخذنا القاؼ من اٟتركؼ العمودية فنأخػذ ا
صحيح، ٍب ننظر إىل نقطة التالقي، ف ذا كاف لوف ا١تربع الػذم التقيػا فيػو ] أسػود [ معػٌت ذلػك أهنمػا متمػاثالف 

(، كإذا كػاف شػكل ا١تربػع ] قطريػان مػائالن زىػرم اللػػوف [  –أم مػع القػاؼ كالشػُت  –) كىػذا مل يتحقػق معهمػا 
ىػػذا مل يتحقػػق معهمػػا (، كإذا كػػاف ا١تربػػع ] فارغػػان أبػػيض اللػػوف [ معػػٌت ذلػػك معػػٌت ذلػػك أهنمػػا متجانسػػاف ) ك 

أهنمػػا متباعػػداف ) كىػػذا مل يتحقػػق معهمػػا (، كإذا كػػاف لػػوف ا١تربػػع ] أزرؽ [ معػػٌت ذلػػك أهنمػػا متقاربػػاف ) كىػػذا 
 ما ٖتقق بينهما (، انظر التطبيق ُب الشكل التايل.

 

 ج  ش  ض  ؿ  ف  ر  ط ...... إخلأ  ىػ  ع  ح  غ  خ  ؽ  ؾ            
 أ
 ىػ
 ع
 ح
 غ
 خ

 فايعٍت أف القاؼ كالشُت متقارب أزرؽاللوف              ؽ    
 ؾ

 ج                                                         
 خط التماثل          فايعٍت أف القاؼ كالشُت متقارب أزرؽاللوف          ش    
 ض

قسػػمنا الرسػػم التوضػػيحي ٓتػػط التماثػػل الػػذم ينتصػػف اللػػوف األسػػود ] كىػػذا مػػا عيػػرب عنػػو بػػا٠تط لػػو  مالحظػػة:
 ا١تتقطع ُب الشكل السابق [، لوجدنا أف جزئي الرسم التوضيحي متطابقاف ُب ٚتيع اٟتركؼ كا١تربعات.

 :ىو الشكل التايل الرسم التوضيحيالرسم التوضيحي :  -ثانياً:
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 متباعداف            فامتقارب         ف امتجانس           ف متماثال       مفتاح الرسم التوضيحي: 
 

 يَ  وَ  المد ب ـ ؼ ث ذ ظ ز س ص ت د ط ر ف ؿ ض ش ج ؾ ؽ خ غ ح ع ىػ أ 
                              أ
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                              المد
                              وَ 
                              يَ 

 الدرر الحساف في القراءات العشر للقرآف
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 -(: 2ملحق رقم ) 
 ىناؾ ثالث أقساـ لرسم األلف:

 ًب اٟتديث عنو.كقد ما رسم باأللف اتفاقان،  القسم األكؿ:
 

ليو أىل الرسػم، فمػنهم مػن يرٝتهػا بػاأللف كمػنهم مػن يرٝتهػا باليػاء، كمػنهم مػن ال عما اختلف  القسم الثاين:
 ، كىي:ها )أم بدكف صورة(يرٝت
) تػراين ( ُب موضػعُت آيػة  -3من ا١تائدة،  52) ٩تشى أف ( آية  -2من آؿ عمراف،  102) تقاتو ( آية  -1

) ءاتػػاف (  -6 مػػن النحػػل، 121) اجتبػػاه ( آيػػة  -5 مػػن النحػػل، 92( آيػػة  1) أرىب -4مػػن األعػػراؼ،  143
) نادانػػا ( آيػػة  -9 مػػن النمػػل، 20) أرل ( آيػػة  -8 مػػن اٟتػػج، 78) اجتبػػاكم ( آيػػة  -7 مػػن مػػرًن، 30آيػػة 
 مػػن الشػػمس، 13) كسػػقياىا ( آيػػة  -11مػػن الػػرٛتن،  54) كجػػٌت اٞتنتػػُت ( آيػػة  -10 مػػن الصػػافات، 75
(  2) سػػيماىم -14) خطايػػا ( كقػػد كرد ُب ٜتسػػة مواضػػع،  -13مػػن الشػػمس،  15) عقباىػػا ( آيػػة  -12

 كقد كرد ُب ستة مواضع.
 

 3ين يلتقيػػاف تلفػػظ فيػػو اليػػاء بػػاأللف كاألصػػل أف ترسػػم يػػاءن، فػػ ٌف اليػػاء فيهػػا تكتػػب بػػاأللفكػػل يػػاء  مالحظػػة:
 -8رءيػػػػػاؾ،  -7أحيػػػػػاكم،  -6فأحيػػػػػا،  -5العليػػػػػا،  -4خطايػػػػػا،  -3ىػػػػػدام،  -2الػػػػػدنيا،  -1كىػػػػػي ُب: 
 مثوام. -٤11تيام،  -10الرءيا،  -9رؤيام، 

 
، لكػػػن تفصػػػيل ٯتكػػػن الرجػػػوع إليػػػو ُب أمهػػػات الكتػػػب، كفيػػػو مػػػا مل يرسػػػم بػػػاأللف كال باليػػػاء القسػػػم الثالػػػث:

 .بعض األمثلة عليو ضربسأ
    }  من قولو تعاىل: (قرآنان )كالبدؿ ُب:   ،األلف غَت ا١ترسـو ٢تااٞتزء األكؿ: 

   }رسم ألفان ا١تطابع ت -مزة كلكنها ال ترسم من يوسف، حيث توجد ألف بعد ا٢ت 2 آية

    }  من قولو تعاىل: (فاكرضو ): ك٨تو، - صغَتة جدان بعد ا٢تمزة

  ا١تطابع ترسم ألفان صغَتة بعد الواك -توجد ألف بعد الواك كال ترسم حيث  ،آؿ عمراف من 15{ آية- ،
 .-حىت ا١تطابع ال ترٝتها  -توجد ألف قبل ا٢تاء كال ترسم  ، حيث{، اللهماهلل}اٞتاللة كمثل لفظ 

                                                 
 ى(.أرب ، أنيا ترسـ با لؼ والياء، ىكذا )أربا واصؿ:قاؿ  1

 يستثنى منيا موض  الفتح،  نو متفؽ عمى رسميا فيو با لؼ. 2
 إل في )يحيى( الفعؿ والسـ فتكتب بالياءيف. 3
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فتوجد ألف تنطق  ،ككقفنا على التنوين ا١تنصوب ،كإذا كانت ا٢تمزة قبلها ألف كبعدىا تنوين منصوب     
طبعان  ،النساء من 1{ آية      }  من قولو تعاىل: (كنساءن ) :٨توكال ترسم 

 األلف ٖتذؼ نطقان إذا كصلنا الكلمة ٔتا بعدىا.

ة فوؽ صغَت  كا١تطابع ترسم ألفان  ،)الواك(اٞتزء الثاين: يوجد رسم لأللف كلكنو غَت األلف كغَت الياء كىو 
   }  ؛{     }: ، ٨توالواك كاألمثلة كثَتة جدان 

 } { ؛   ،} .كُب األمثلة السابقة الواك ال تنطق كاكان بل تنطق ألفان 
 

 -(: 3ملحق رقم ) 
بالتػاء ا١تفتوحػة، ٨تػو )٫تػت، ىاء التأنيػث تلحػق األٝتػاء كاألفعػاؿ، ففػي األفعػاؿ ترسػم اتفاقػان بػُت العلمػاء      

ٛتلػػػت(، أمػػػا ُب األٝتػػػاء فًتسػػػم ُب الغالػػػب بالتػػػػاء ا١تربوطػػػة سػػػواء ُب الكتابػػػة اإلمالئيػػػة أـ ُب الرسػػػم العثمػػػػاين 
للمصحف، إال أهنا رٝتت ُب بعض مواضع ا١تصػحف بالتػاء ا١تفتوحػة، كالقػراء ٥تتلفػوف ُب الوقػف عليهػا، فمػن 

مػػن يقػػف بالتػػاء، كذلػػك ٨تػػو )كلمػػت(، كأحكػػاـ ىػػاء التأنيػػث ُب اللغػػة   القػػراء مػػن يقػػف عليهػػا با٢تػػاء، كمػػنهم
 :1كما يلي
 إذا كانت ُب اسم ف ننا نقف عليها ب بدا٢تا ىاء، مثل: جاءت طالبو. .1
كقػػػد كرد ُب اللغػػػة جػػػواز الوقػػػف عليهػػػا بالتػػػاء علػػػى أف تكػػػوف قبلهػػػا حركػػػة أك سػػػاكن معتػػػل، مثػػػل:  .2

 شجرت، ٙترت، صالت، حيات.
 ُب آخر اسم كقبلها حرؼ صحيح ساكن كقفنا عليها بالتاء، مثل: أخت، بنت.إذا كانت التاء  .3
ٚتػػػع ا١تؤنػػػث السػػػامل نقػػػف عليػػػو بالتػػػاء، مثػػػل: جػػػاءت الطالبػػػات، مرضػػػاة، كقػػػد كرد ُب اللغػػػة جػػػواز  .4

 الوقف عليها با٢تاء.
 إذا كانت ُب آخر فعل كقفنا عليها بالتاء، مثل: الطالبة جاءت. .5

 
 
 
 
 

                                                 
، بتصرؼ 162ـ(، ص 1999عبده الراجحي: التطبيؽ الصرفي، ) الرياض، مكتبة المعارؼ لمنشر والتوزي ،  1

 بسيط.
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 -(: 4ملحق رقم ) 
 لفظة، توزعت على كاحد كأربعُت موضعان، كبياهنا كالتايل:  13التأنيث ا١تفتوحة ) ا١تبسوطة ( كردت ُب تاء 

مػػػػػػػػن  137{ آيػػػػػػػػة    ]كلمػػػػػػػت[ ُب موضػػػػػػػػع كاحػػػػػػػػد، كىػػػػػػػو: } (1
 .األعراؼ

مػػن  86{ آيػػة       : }]بقيػػت[ ُب موضػػع كاحػػد، كىػػو (2
 .ىود

 .من القصص 9{ آية    }]قرت[ ُب موضع كاحد، كىو:  (3

مػػػػػن  30{ آيػػػػػة      ]فطػػػػػرت[ ُب موضػػػػػع كاحػػػػػد، كىػػػػػو: } (4
 .الرـك

 .من الدخاف 43{ آية   ]شجرت[ ُب موضع كاحد، كىو: } (5

 .من الواقعة 89{ آية    : }]جنت[ ُب موضع كاحد، كىو (6

 .من التحرًن 12{ آية   ]ابنت[ ُب موضع كاحد، كىو: } (7

مػػن آؿ  61{ آيػػة     ]لعنػػت[ ُب موضػػعُت، ك٫تػػا: } (8

مػػػػػػػػػػػن  7{ آيػػػػػػػػػػػة         عمػػػػػػػػػػػراف، ك}
 .النور

 مػػػػن اجملادلػػػػة، ك} 8{ آيػػػػة  ]معصػػػػيت[ ُب موضػػػػعُت، ك٫تػػػػا: } (9

 ادلةمن اجمل 9{ آية. 

مػػػػػن األنفػػػػػاؿ،  38{ آيػػػػػة    ]سػػػػػنت[ ُب ٜتسػػػػػة مواضػػػػػع، كىػػػػػي:} (10

            ك}

   43{ آيػػػة {مػػػن فػػػاطر، ك       آيػػػة }
 .من غافر 85

مػػػػن البقػػػػرة،  218{ آيػػػػة    ]رٛتػػػػت[ ُب سػػػػبعة مواضػػػػع، كىػػػػي: } (11

  مػػػػػػػػػػػػػػػن األعػػػػػػػػػػػػػػػراؼ، ك} 56{ آيػػػػػػػػػػػػػػػة      ك}
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  73{ آيػػة {مػػػن ىػػود، ك     آيػػػة }2 

، ك} 50{ آيػػػة     مػػػن مػػػرًن،     مػػػن الػػػرـك

 32{ آيػػػػػػػة {مػػػػػػػن الزخػػػػػػػرؼ، ك    آيػػػػػػػة } مػػػػػػػن  32
 .الزخرؼ

مػػػػػػن آؿ عمػػػػػػراف،  35{ آيػػػػػػة    ]امػػػػػػرأت[ ُب سػػػػػػبعة مواضػػػػػػع، كىػػػػػػي: } (12

{    آيػػػػػة }30 {مػػػػػن يوسػػػػػف، ك   آيػػػػػة }51 

   مػػػػػن القصػػػػػص، ك} 9{ آيػػػػػة   وسػػػػػف، ك}مػػػػػن ي

      مػػػػػػػػػن التحػػػػػػػػػرًن، ك 10{ آيػػػػػػػػػة{  

     تحرًنمن ال 11{ آية. 

مػن البقػرة،  231{ آيػة    ]نعمت[ ُب أحد عشػر موضػعان، كىػي: } (13

   مػػػػػػػػػػػػػػن آؿ عمػػػػػػػػػػػػػػراف، ك} 103{ آيػػػػػػػػػػػػػػة    ك}

 11{ آيػػة {مػػن ا١تائػػدة، ك    آيػػة }مػػن إبػػراىيم، ك} 28 

     مػػػػػن } 9مػػػػن إبػػػػػراىيم، كآيػػػػة  34{ آيػػػػة   

 72{آيػػػػػػػػة {مػػػػػػػػن النحػػػػػػػػل، ك     آيػػػػػػػػة }مػػػػػػػػن  83

 مػػن النحػػل، ك} 114{ آيػػة       النحػػل، ك}

        مػػػػن لقمػػػػاف، ك} 31{ آيػػػػة  

  3{ آيػػػػة {مػػػػػن فػػػػاطر، ك       آيػػػػػة }
 من الطور. 29

ىنػاؾ بعػض التػاءات األخػرل الػيت رٝتػت مفتوحػة ) مبسػوطة ( بسػبب قراء ػا ٚتعػان ُب قػراءة كإفػرادان  :مالحظة
 ألفاظ، توزعت على اثٍت عشر موضعان، كبياهنا كالتايل: 7ُب قراءة أخرل، كقد كردت ُب 

مػػػن سػػػبأ، حيػػػث  37{ آيػػػة    ، كىػػػو: }]الغرفػػػات[ ُب موضػػػع كاحػػػد - أ
 تقرأ )الغرفة( ُب قراءة ٛتزة الزيات.
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مػػػن فػػػاطر، حيػػػث تقػػػرأ  40{ آيػػػة    ]بينػػػت[ ُب موضػػػع كاحػػػد، كىػػػو: } - ب
 .جعفر كيعقوب )بينات( ُب قراءة نافع كابن عامر كشعبة كالكسائي كأيب

مػػػػػن  47{ آيػػػػػة      ]ٙتػػػػػرات[ ُب موضػػػػػع كاحػػػػػد، كىػػػػػو: } - ت
عمػرك كشػعبة كٛتػزة كالكسػائي كيعقػوب كخلػف  فصلت، حيث تقرأ )ٙترة( ُب قراءة ابػن كثػَت كأيب

 العاشر.
رسػػالت، حيػػث تقػػرأ مػػن ا١ت 33{ آيػػة   ]ٚتالػػت[ ُب موضػػع كاحػػد، كىػػو: } - ث

 جعفر كيعقوب. عمرك كابن عامر كشعبة كأيب )ٚتاالت( ُب قراءة نافع كابن كثَت كأيب
مػن يوسػف حيػث تقػرأ )آيػة( ُب قػراءة  7{ آيػة  ]آيات[ ُب موضعُت، ك٫تػا: } - ج

من العنكبوت، حيث تقػرأ  50 { آية      ابن كثَت، ك}
 )آية( ُب قراءة شعبة كٛتزة كالكسائي كخلف العاشر.

  مػػػػن يوسػػػػف، ك} 10{ آيػػػػة   ]غيابػػػػت[ ُب موضػػػػعُت، ك٫تػػػػا: } - ح

  جعفر من يوسف، حيث تقرأ )غيابات( ُب قراءة نافع كأيب 15{ آية. 

مػػػن  115{ آيػػػة     ]كلمػػػت[ ُب أربعػػػة مواضػػػع، كىػػػي: } - خ
جعفػػػػر،  عمػػػػرك كابػػػػن عػػػػامر كأيب األنعػػػػاـ حيػػػػث تقػػػػرأ )كلمػػػػات( ُب قػػػػراءة نػػػػافع كابػػػػن كثػػػػَت كأيب

    مػػػػػػػن يػػػػػػػونس، ك} 33{ آيػػػػػػػة    ك}

    96{ آيػػػػة {مػػػػن يػػػػونس، ك    }
من غافر، حيث تقرأ ىذه اللفظػة ُب ا١تواضػع الثالثػة األخػَتة )كلمػات( ُب قػراءة نػافع كابػن  6آية 

 جعفر. عامر كأيب
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 -(: 5ملحق رقم ) 
 مػػػػػن لفػػػػػظ ) أاٌل يسػػػػػجدكا ( مػػػػػن قولػػػػػو تعػػػػػاىل: }  الكسػػػػػائي قػػػػػرأ بتخفيػػػػػف الػػػػػالـسػػػػػبق اإلشػػػػػارة أٌف      

         } ىكػػػذا ) أال يػػػا ، النمػػػلمػػػن  25آيػػة
ػػػ سػػػجدكا (،ٱ كبػػػُت أال تأكيػػػدان، كقيػػػل النػػػداء ع بينػػػو "علػػػى أٌف )أال( لالسػػػتفتاح ٍب قيػػػل )يػػػا( حػػػرؼ تنبيػػػو كٚتي

 يػػػس كأيبك الكسػػػائي كر  -م لعػػػدـ اٟتػػػذؼ، ك٢تػػػكرجػػػح األكؿ  (يػػػا قػػػـو)أك  (يػػػا ىػػػؤالء)كا١تنػػػادل ٤تػػػذكؼ أم 
)اسػجدكا( هبمػزة مضػمومة فعػل أمػر، كحػذفت ٫تػزة الوصػل معان كاالبتػداء  (أال يا)الوقف ابتداءن على  -جعفر 

( بطوخطان على مراد الوصل كما حذفت لذلك ُب )ي ، كما قالو الداين كتعقبو ُب النشر بأنػو رآه ُب اإلمػاـ بنـؤ
، كمصػػاحف الشػػاـ ب ثبػػات إحػػدل األلفػػُت ٍب اعتػػذر عنػػو باحتمػػاؿ أنػػو رآه كػػذلك ٤تػػذكفان ُب بعػػض ا١تصػػاحف

كحػػدىا ألهنمػػػا يػػػا( كعلػػى ) كحػػدىااختبػػػاران أيضػػان علػػػى )أال(  الوقػػف -جعفػػر  يػػػس كأيبك الكسػػائي كر  -ك٢تػػم 
، كُب الػػنظم كثػػَتان، ٨تػػو: )فقالػػت ، كقػػد ٝتػػع ُب النثػػر )أال يػػا ارٛتونػػا(، )أال يػػا أصػػدقوا علينػػا(الفحرفػػاف منفصػػ

أف ال( فػػأدغم النػػػوف ُب أٌف أصػػلو عنػػده )( )أاٌل  - حفػػػصك -، كحجػػة مػػن شػػٌدد أال يػػا اٝتػػع أعظػػك ٓتطبػػػة(
فعل معػرب ُب ىػذه القػراءة، كىو )يسجدكا( حذفت النوف منو للنصب، فالالالـ، فػػ )أف( ىي الناصبة للفعل، 

أف يكػػػوف ُب موضػػػع  األوؿ:( ُب موضػػػع نصػػػب مػػػن أربعػػػة كجػػػوه: القػػػراءة األكىل، ك )أف( مػػػن )أاٌل  كمبػػػٍت ُب
أف تكػوف )أف(  والثػاني:يسػجدكا(؛  )أاٌل ، علػى تقػدير )كزيػن ٢تػم الشػيطاف( نصب على البػدؿ مػن )أعمػا٢تم(

علػى ىػذا القػوؿ زائػدة، فػا١تعٌت علػى ىػذا كا، كتكػوف )ال( لػػ )يهتػدكف( أم: فهػم ال يهتػدكف أف يسػجدمفعولة 
فنصػػب، كحػػذؼ حػػرؼ اٞتػػر مػػع  م الفعػػلفهػػم ال يهتػػدكف إىل السػػجود، فلمػػا حػػذفت حػػرؼ اٞتػػر مػػع تعػػدٌ 

)أف( علػػى ىػػذا ُب موضػػع خفػػض، علػػى إعمػػاؿ حػػرؼ اٞتػػر، )أف( كثػػَت مػػن القػػرآف كالكػػالـ، ك٬تػػوز أف تكػػوف 
أف تكػوف )أف( ُب موضػع نصػب علػى  والثالػث: ؛ا٠تليل كالكسػائي كىو ٤تذكؼ لكثرة ذلك، كىو مركم عن

حذؼ الالـ، تقديره: كصٌدىم عن السبيل لػ ال يسػجدكا، أك يكػوف التقػدير: كزيػن ٢تػم الشػيطاف أعمػا٢تم لػ ال 
ك٬توز أف تكوف )أف( ُب موضع خفض على البدؿ من السبيل، تقػديره: كصػدىم عػن أال يسػجدكا، يسجدكا، 

، كال زائػػػدة (فتحقيػػػق الكػػػالـ: كصػػػدىم عػػػن السػػػجود، ألف )أف( كالفعػػػل مصػػػدر، ك )الة، كتكػػػوف )ال( زائػػػد
( ألنػػك تفػػرؽ بػػُت العامػػل كا١تعمػػوؿ ( كال االبتػػداء بػػػ )أاٌل ٭تسػػن ُب ٚتيػػع ىػػذه الوجػػوه الوقػػف علػػى مػػا قبػػل )أاٌل 

، كألف اٞتماعػة نػاهفيو، كيقوم ىذه القراءة أف الياء ُب كل ا١تصاحف متصلة بالفعػل، كىػو االختيػار لصػحة مع
 .1"عليو
 

                                                 
ىػ (،  1429، 3جوزارة ا وقاؼ والشؤوف الدينية،  ،) قطرالمتواترة،  البدور الزاىرة في القراءات العشر :عمر النشار 1

  .115ص
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 -(: 6ملحق رقم ) 
 :1ُب اللغة العربية تأٌب ىاء السكت عند الوقف ُب حاالت معينة ىي

(،  - أ الفعػػػػل ا١تعتػػػػل احملػػػػذكؼ الػػػػالـ، أم ُب حػػػػاليت اٞتػػػػـز أك البنػػػػاء، مثػػػػل )مل يىٍسػػػػعى، مل يىػػػػدٍعي، مل يػىػػػػٍرـً
(، فيجوز أف نضيف ىػاء السػكت ُب ذلػك   كلػو، فنقػوؿ: )مل يىٍسػعىٍو، مل يىٍدعيػٍو، مل )اٍسعى، ادٍعي، اٍرـً

يػىٍرًمػػػٍو(، )اٍسػػػعىٍو، اٍدعيػػػٍو، اٍرًمػػػٍو(؛ فػػػ ذا بقػػػى الفعػػػل علػػػى حػػػرؼ كاحػػػد كجبػػػت ىػػػذه ا٢تػػػاء، مثػػػل: ًؽ 
 )األمر من كقى(، نقوؿ: ًقٍو، كىكذا: ًعٍو، فٍو )ُب األمر من كعى، ككَب(.

 كمثالنا من القرآف: )مل يتسنو، اقتده(.
(، كعنػد تعػرؼ أف ألفهػا ٖتػذؼ كجوبػان، فنقػوؿ: )ًِبى، مًلى، عىػمَّ  ألنػكاجملركرة، ذلػك  ما االستفهامية - ب

 .ٍو(الوقف نلحقها ىاء السكت فنقوؿ: )ٔتىٍو، ًلمىٍو، عىمَّ 
)يػػاء ا١تػػتكلم، ىػػو، ىػػي(، عنػػد فتحهػػا ، ٨تػػو: 2كػػل مبػػٍت علػػى حركػػة بنػػاء دائمػػان، كمل يشػػبو ا١تعػػرب - ت

 .وٍ ٚتيعان، مثل: كتابىيو، ىيوىٍه، ًىيى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، بتصرؼ 162ـ(، ص 1999عبده الراجحي: التطبيؽ الصرفي، ) الرياض، مكتبة المعارؼ لمنشر والتوزي ،  1

 بسيط.

 د.ت، 1ج، شر والتوزي دار الفكر لمطباعة والنبيروت:  ، )أوضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ :ابف ىشاـعبد ا  2
 .122ص (،
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 ( سورة الفاتحة 1) 
 ال خالف فييا

 
 ( سورة البقرة 2) 

 

 باإلمالة للكسائي وقفاً:ُِىِدى ُىدىً  2

 آ أُنِزؿَ ِبمَ  ِبَمآ أُنِزؿَ  4
حركات (  4قرأ الكسائي بتوسط المنفصل ) 

 في جميع القرآف الكريم
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِِةِرَِْْلخٱَوب ْْلِخَرةِ ٱَوبِ  4

حركات (  4قرأ الكسائي بتوسط المتصل )  ػػكَ ػػى  ُأْولَػػػػ    ػػكَ ػػى  ُأْولَػػػػ    5
 في جميع القرآف الكريم

 باإلمالة للكسائي قفاً:و  ُىِدى ُىدىً  5
 الدوري: باإلمالةِأَْبِصـــ ـرىمِْ ػػرِِىمْ أَْبَصػػ   ػػرِِىمْ أَْبَصػػ   7
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِشــٰــوَِغ ػػَوةٌ ِغَشػػ   7
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  11
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  13
ــنهمِْطُغِْ ػػػِنِهمْ طُْغيَػػػ   ػػػِنِهمْ طُْغيَػػػ   15  باإلمالة :الدوريِيِـــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱلضَّلَـــٰــلَِ ػػَلةَ لضَّلَػػػ  ٱ 16
 باإلمالة للكسائيُِهِدىِ ـبٱلِْ ْلُهَدى  ٱبِ  16
 الدوري: باإلمالةِهمـَءاِذان َءاَذانِِهم َءاَذانِِهم 19
 الدوري: باإلمالةِفرينَِـــــِـ ْلكِِبٱ ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ بِ  ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ بِ  19
 الدوري: باإلمالة َوأَْبِصـــ ـرىمِْ ػػرِِىمْ َوأَْبَصػػ   ػػرِِىمْ َوأَْبَصػػ   20
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةُِِسورَِب ِبُسورَةٍ  23
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِوٱْْلَجارَِ ْلِحَجارَةُ ٱوَ  24
 الدوري: باإلمالةِفرينَِـــــِـ لْلكِِ لْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  لْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  24
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِ؛ُِمَطهَّرَِِةَِِمرَِـثَِ ثََمَرٍة ؛ ُمطَهََّرةٌ  25
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِبـَُعوضَِ بَػُعوَضةً  26
ـُكمِْ ػػُكمْ فََأْحيَػػ   28  باإلمالة للكسائيِفََأْحيـِـ 
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 باإلمالة للكسائي َفَسّوِىــ ُهنِ ؛  ٱْسَتِوىِ  ػُهنَّ ؛ َفَسوَّىػ   تَػَوى  سْ ٱ 29
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  29
ــكَِل ػػَكِة ؛ َخِليَفةً ػػى  ِلْلَملَػػػ    30  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِيفََِخل؛ِِةِِْلَمَلۤـٰـــٰـىِٕ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِـكَِاْلَمَلۤـٰـــٰـىِ  ػػَكةِ ػػى  اْلَملَػػػ    31
ـكَِ ػػَكةِ ػػى  ِلْلَملَػػػ    34  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِلْلَمَلۤـٰـــٰـى 
 باإلمالة للكسائيَِأِبِ  أََبى   34
 الدوري: باإلمالةِفرينَِـــــِـ ْلكِِٱ ِفرِينَ ػػــِـ ػػػْلكَ ٱ ِفرِينَ ػػــِـ ػػػْلكَ ٱ 34
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلَنَّ ْلَجنَّةَ ٱ 35
 بخلٍف عنوبإمالة التاء وقفاً: ِةِِٱلشََّجرَِ لشََّجَرةَ ٱ 35
 باإلمالة للكسائيِفـَتَـَلقِّىِ  فَػتَػَلقَّى   37
 باإلمالة للكسائي وقفاً:ُِىِدى ُىدىً  38
 الدوري: باإلمالةُِىِدايَِ ُىَدايَ  ُىَدايَ  38
 الدوري: باإلمالةِنِّارٱل لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 39
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِيََِلَكب َلَكِبيَرةٌ  45
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِشَفــٰــعَِ ػػَعةٌ َشَفػػ   48
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   51
َلةً  51 لَِ لَيػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِلَيـْ
 الذاؿ في التاء بإدغاـ َخذتُّمُ تَّ ٱ تََّخْذُتمُ ٱ 51
 باإلمالة للكسائي وقفاً: بَ ػػػْلِكتَػػػ  ٱ ُموِسى ْلِكَتابَ ٱُموَسى  53
 باإلمالة للكسائي ُموِسىِ  ُموَسى   54
 الدوري: باإلمالةِ)معاً(ِبِارٕىـُكمِْ )معاً( ػػُكمْ بَارِى   ػػُكْم )معاً(بَارِى   54
 باإلمالة للكسائي ــُموِسىِ يَػػ   ػػُموَسى  يَػػ   55
 باإلمالة للكسائي وقفاً:ِنَِرىِٱللَِ هللَ ٱنَػَرى  55
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِ؛ِٱلصَّـــٰــعقَِِةَِِجهرَِ ػػِعَقةُ لصَّػػػ  ٱَجْهَرًة ؛  55
 باإلمالة للكسائيَِوٱلس ْلِوىِ  لسَّْلَوى  ٱوَ  57
 ء قواًل واحداً وقفاً: بإمالة التاِةِِٱْلَقْريَِ ْلَقْريَةَ ٱ 58
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِطَّح ِحطَّةٌ  58
ـُكمِْ ػػُكمْ ػػيَػػػ  َخطَػػػػ   58 ـيـِـ   (األلف التي بعد الياء) باإلمالة للكسائيَِخطَـــــ 
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  59
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 باإلمالة للكسائي ُموِسىِ ؛  ٱْسَتْسِقىِ  ؛ ُموَسى   ْسَتْسَقى  ٱ 60
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ةَِِعْشرَِثْػَنَتا ٱ َعْشَرةَ  ثْػَنَتاٱ 60
ـُموِسىِ  ؛ َأْدَنى   ػػُموَسى  يَػػ   61  باإلمالة للكسائي َأْدِنِ  ؛ يَـــ 
لَّةُ ٱَعَلْيِهُم  61 ُهُم  لذّْ  بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  ةُِٱلّذلََّعَليػْ
لَُّة ؛ وَ ٱ 61  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِْلَمْسَكنََِوٱ؛  ةِِٱلّذلَّ ْلَمْسَكَنةُ ٱلذّْ
ــِرىِ  ػػػَرى  لنََّصػػػ  ٱوَ  62  باإلمالة للكسائيَِوٱلن َصــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِقوَِّب ِبُقوَّةٍ  63
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِقَردَِ ِقَرَدةً  65
 إمالة التاء بخلٍف عنووقفاً: بِةَِِوَمْوعظَِ َوَمْوِعظَةً  66
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   67
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِبـََقرَِ بَػَقَرةً  67
 بهمز الواو ُىُزؤاً  ُىُزواً  67
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِبـََقرَِ بَػَقَرةٌ  68
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِبـََقرَِ بَػَقَرةٌ  69
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِبـََقرَِ ةٌ بَػَقرَ  71
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِشيَِِةُِِمَسلَّمَِ ُمَسلََّمٌة ؛ ِشَيةَ  71
 باإلمالة للكسائيِٱملَْوِتىِ  ْلَمْوَتى  ٱ 73
 بإسكاف الهاء فَػْهيَ  َفِهيَ  74

74 
ْلِحَجارَِة ؛ ٱكَ 
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِ؛ِٱْْلَجارَِِةَِِكٱْْلَجارَِ ْلِحَجارَةِ ٱ

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِخْشيَِِةَِِقْسوَِ َقْسَوًة ؛ َخْشَيةِ  74
 ال إمالة فيو ألنو واوي خال خال 76
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِمْعُدودَِ َمْعُدوَدةً  80
 ءالذاؿ في التا بإدغاـ أَتََّخذتُّمْ  أَتََّخْذتُمْ  80
 باإلمالة للكسائيِبَِلىِ  بَػَلى   81
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِسّيئَِ َسيَّْئةً  81
 الدوري: باإلمالةِٱلنِّار لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 81
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلَنَّ ْلَجنَّةِ ٱ 82
 تاءالياء بدؿ الب يَػْعُبُدوفَ  تَػْعُبُدوفَ  83
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ـِمىِ ؛  ٱْلُقْرِبِ  ػػَمى  ْلَيتَػػػػ  ٱ؛ وَ  ى  ْلُقْربَ ٱ 83  باإلمالة للكسائي َوٱْلَيتَـــــ 
 بفتح الحاء والسين َحَسناً  ُحْسناً  83
 الدوري: باإلمالةُِكمِْــِريِــِـ د ػػرُِكمْ ِديَػػػ   ػػرُِكمْ ِديَػػػ   84
 الدوري: باإلمالةِديِـــ ـرىمِْ ػػرِِىمْ ِديَػػػ   ػػرِِىمْ ِديَػػػ   85
ـِرىِ أَ  ػػَرى  ُأَسػػ   85  باإلمالة للكسائي َســـ 
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  85
نْػَياٱ 85 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلقيَـــٰــمَِ ػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ 85
نْػَياٱ 86 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائي ٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِْْلخرَِبٱ ْْلِخَرةِ ٱبِ  86
 باإلمالة للكسائي وقفاً: يِسىع؛  ُموِسى ِعيَسى؛ ُموَسى  87
 باإلمالة للكسائيِتـَْهِوىِ  تَػْهَوى   87
َلْعنَِ فَػَلْعَنةُ  89  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِفـَ
 الدوري: باإلمالةِفرينَِـــِـ ْلكِِٱ ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  89
 الدوري: باإلمالةِفرينَِـــِـ َولْلكِِ ْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ لوَ  ْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ لوَ  90
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  91
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  91
 الداؿ في الجيم بإدغاـ َوَلَقد جَّاءَُكم َوَلَقْد َجاءَُكم 92
 ة للكسائيباإلمالُِموِسىِ  ُموَسى   92
 الذاؿ في التاء بإدغاـ تََّخذتُّمُ ٱ تََّخْذُتمُ ٱ 92
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبُقوَِّ ِبُقوَّةٍ  93
 بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  ْلِعْجلَ ٱقُػُلوِبُهُم  ْلِعْجلَ ٱقُػُلوِبِهُم  93
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلخرَِ ْْلِخَرةُ ٱ 94
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِخالصَِ َخاِلَصةً  94
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِسنَِ َسَنةٍ  96

َرِءي   ِلِجْبرِيلَ  97  لَ ِلَجبػْ
  قبل الياء،ىمزة زيادة و  ،بفتح الجيم والراء

 المتصلوال يخفى المد 
 باإلمالة للكسائي وقفاً:َِوُىِدى َوُىدىً  97
 باإلمالة للكسائيَِوُبْشِرىِ  َوُبْشَرى   97
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َرِءي   َوِجْبرِيلَ  98   قبل الياء،ىمزة زيادة و  ،بفتح الجيم والراء لَ َوَجبػْ
 المتصلوال يخفى المد 

  ،بهمزة مكسورة بعد األلف وياء بعدىا يلَ ػػى  َوِمَكػػػ    لَ َوِميَكػػى   98
 المتصلوال يخفى المد 

 الدوري: باإلمالةِفرينَِــــ ِكِِللِْ ػػِفرِينَ ْلَكػػػػػ ػل ْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ ل 98

 ػػِطينُ لشَّيَػػ  ٱػػِكِن َولَػػػ   ػػِطينَ لشَّيَػػػ  ٱػػػِكنَّ َولَػػػ   102
تقاء لالبإسكاف النوف األولى، وكسرىا وصاًل 

 الثانيةنوف الوضم  ،الساكنين
َنةٌ  102 نَِ ِفتػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِفتـْ
ـوُِ ػػوُ ػ  ْشتَػَرىػٱ 102  باإلمالة للكسائيِٱْشََتِىـــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلخرَِ ْْلِخَرةِ ٱ 102
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِلَمُثوبَِ َلَمُثوبَةٌ  103
 الدوري: باإلمالةِفرينَِـــِـ َولْلكِِ ْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ لوَ  ْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ لوَ  104
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِءايَِ ايَةٍ ءَ  106
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   108
 الداؿ في الضاد بإدغاـ فَػَقد ضَّلَّ  فَػَقْد َضلَّ  108
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلَنَّ ْلَجنَّةَ ٱ 111
ــِرىِ  ػػػَرى  َنَصػػػ   111  باإلمالة للكسائيَِنَصــــ 
 باإلمالة للكسائيِبَِلىِ  بَػَلى   112
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  112
ِ )معاً( ػػػَرى  لنََّصػػػ  ٱ 113 ــِرى   باإلمالة للكسائيِ)معاً(ٱلن َصــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلقَيامَِ ْلِقَياَمةِ ٱ 113
نْػَياٱ؛  َوَسَعى   114 نِْيا لدُّ ِ؛ِٱلدُّ  لة للكسائيباإلماَِوَسِعى 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلخرَِ ْْلِخَرةِ ٱ 114
 باإلمالة للكسائيَِقِضىِ  َقَضى   117
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِءايَِ َءايَةٌ  118

 ػػػَرى  لنََّصػػػ  ٱ؛  تَػْرَضى   120
 ْلُهَدى  ٱ

ــِرىِ  ِ؛ِٱلن َصــــ  ِتـَْرِضى 
 ٱْْلُِدىِ 

 كسائيباإلمالة لل

 باإلمالة للكسائي وقفاً: ُىِدى ُىَدى 120
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِشَفـــٰـــعَِ ػػػَعةٌ َشَفػػػ   123
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 باإلمالة للكسائيِٱبـَْتِلىِ  بْػتَػَلى  ٱ 124
 اإلضافةبفتح ياء  َعْهِديَ  َعْهِدي 124
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِمثَابَِ َمثَابَةً  125
 باإلمالة للكسائيُِمَصلِّىِ  ُمَصلَّى   125
 اإلضافةبإسكاف ياء  بَػْيِتيْ  بَػْيِتيَ  125
 الدوري: باإلمالةِٱلنِّار لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 126
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ُِمْسلمَِِةُِِأمَِّ ُأمًَّة ؛ ُمْسِلَمةً  128
 تاء قواًل واحداً وقفاً: بإمالة الِةَِِوٱْْلْكمَِ ْلِحْكَمةَ ٱوَ  129
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِٱْْلخرَِِةِِملَّ ْْلِخَرةِ ٱِملَِّة ؛  130
نْػَياٱ 130 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
ِ؛ِٱْصطَِفىِ  ْصطََفى  ٱ؛  َوَوصَّى   132 ى   باإلمالة للكسائيَِوَوصِّ
 اً وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحدِةُِِأمَِّ ُأمَّةٌ  134
ــِرىِ  ػػػَرى  َنَصػػػ   135  باإلمالة للكسائيَِنَصــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِملَّ ِملَّةَ  135
ِ؛ ِعيَسى  و ؛  ُموَسى   136  باإلمالة للكسائيِيِسىِ عِوُِموِسى 
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  137
َغةً  138 َغَة  ؛ ِصبػْ غَِ ِصبػْ غَِِِةِِصبـْ  الة التاء بخلٍف عنووقفاً: بإمِةِِ؛ِصبـْ
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  139
ــِرىِ  ػػػَرى  َنَصػػػ   140  باإلمالة للكسائيَِنَصــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِشَهـــٰــدَِ ػػَدةً َشَهػػػ   140
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِأمَِّ ُأمَّةٌ  141
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ــُهمَِْولِِّ ػػػُهمْ َولَّػػػ   142  باإلمالة للكسائيِــــ 
َلِتِهُم قِ  142 َلِتُهُم قِ  لَِّتيٱبػْ  بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  لَِّتيٱبػْ

َلَة ٱُأمًَّة ؛  143 ؛ ْلِقبػْ
لَِِةُِِأمَِّ َلَكِبيَرةً   وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةَِِلَكبيَِ؛ِِةِِ؛ِٱْلقبـْ

 باإلمالة للكسائي وقفاً: َىِدى َىَدى 143
 بحذؼ الواو َلَرُءؼٌ  َلَرُءوؼٌ  143
ــَها ػػػَها؛ تَػْرَضػػػ   نَػَرى   144 ِ؛ِتـَْرِضــــ   باإلمالة للكسائيِنَِرى 
َلةً  144 لَِ ِقبػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِقبـْ
 ياءالتاء بدؿ الب تَػْعَمُلوفَ  يَػْعَمُلوفَ  144
َلةَ  145 لَِِةَِِءايَِ َءايٍَة  ؛ ِقبػْ  فاً: بإمالة التاء قواًل واحداً وقِةِِ؛ِقبـْ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِوْجهَِ ِوْجَهةٌ  148
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِحجَِّ ُحجَّةٌ  150
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِوٱْْلْكمَِ ْلِحْكَمةَ ٱوَ  151
 احداً وقفاً: بإمالة التاء قواًل و ِةُِِمصيبَِ ُمِصيَبةٌ  156
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِوَرحَِْ َورَْحَمةٌ  157
 فيو ألنو واوي ال إمالة الصفا الصفا 158
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِوٱْلَمْروَِ ْلَمْرَوةَ ٱوَ  158
 وتشديد الطاء وإسكاف العين بدؿ التاء بالياء َيطَّوَّعْ  َتَطوَّعَ  158
 باإلمالة للكسائيَِوٱْْلُِدىِ  ْلُهَدى  ٱوَ  159
كَِِةَِِلْعنَِ َكةِ ػػى  ْلَملَػػػ   ٱَلْعَنُة ؛ وَ  161  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِوٱْلَمَلۤـٰـــٰـى 
 الدوري: باإلمالةَِوٱلن ِهار لنػََّهارِ ٱوَ  لنػََّهارِ ٱوَ  164
 باإلمالة للكسائيِفََأْحِيا فََأْحَيا 164
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِآبَّدَِ َدآبَّةٍ  164
 )على اإلفراد( ؛بإسكاف الياء وحذؼ األلف لرّْيحِ ٱ لرّْيَاحِ ٱ 164
 باإلمالة للكسائي وقفاً: لَِّذينَ ٱ يَِرى لَِّذينَ ٱيَػَرى  165
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلُقوَِّ ْلُقوَّةَ ٱ 165
 الذاؿ في التاء بإدغاـ أَ ِإذ تػَّبَػرَّ  إْذ تَػبَػرَّأَ  166
 بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  أْلَْسَبابُ ٱِبُهُم  أْلَْسَبابُ ٱِبِهُم  166
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 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِكرَّ َكرَّةً  167
 بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  هللُ ٱيُرِيُهُم  هللُ ٱيُرِيِهُم  167
 باإلمالة الدوري:ِٱلنِّار لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 167
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  170

غنة الخفى توال  ؛الالـ في النوف بإدغاـ َبل نػَّتَِّبعُ  َبْل نَػتَِّبعُ  170
 بمقدار حركتين

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلَمْيتَِ ْلَمْيَتةَ ٱ 173
 بالضم تخلص من التقاء الساكنينتم ال ْضطُرَّ ٱَفَمُن  ْضطُرَّ ٱَفَمِن  173
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلقيَــٰــمَِ ػػَمةِ ْلِقيَػػ  ٱ 174
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِبٱْلَمْغفرَِِةِِٱلضَّلَـــٰـــلَِ ْلَمْغِفَرةِ ٱػػػَلَة ؛ بِ لضَّلَػػػ  ٱ 175
 باإلمالة للكسائيِبٱْْلُِدىِ  ْلُهَدى  ٱبِ  175
 الدوري: باإلمالةِرٱلنِّا لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 175
 بضم الراء ْلِبرُّ ٱلَْيَس  ْلِبرَّ ٱلَْيَس  177
كَِ َكةِ ػػى  ْلَملَػػػ   ٱوَ  177  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِوٱْلَمَلۤـٰـــٰـى 

177 
 ْلَماؿَ ٱَوَءاَتى 
 ةَ لزََّكو  ٱَوَءاَتى 

َِوَءاِتىِٱْلَمالَِ
ةَِ  يباإلمالة للكسائ وقفاً: َوَءاِتىِٱلز َكو 

ِ؛َِوٱْلَيتَـــ ِمىِ  َمى  ْلَيتَػػػ  ٱ؛ وَ  ْلُقْرَبى  ٱ 177  باإلمالة للكسائيِٱْلُقْرِب 
َلى  ٱ 178  باإلمالة للكسائي وقفاً: ٱْلَقْتِلىِ  ْلَقتػْ

178 
؛  أْلُنَثى  ٱبِ ؛  أْلُنَثى  ٱ

ِ؛ِٱْعَتِدىِ ؛ِِٱْْلُنِثىِ  ْعَتَدى  ٱ  باإلمالة للكسائي بٱْْلُنِثى 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِرحَِْوَِ َورَْحَمةٌ  178
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلَوصيَّ ْلَوِصيَّةُ ٱ 180
 بفتح الواو وتشديد الصاد ُمَوص   ُموصٍ  182
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِفْديَِِةَِِفعدَِّ َفِعدٌَّة ؛ ِفْديَةٌ  184
 وتشديد الطاء وإسكاف العين بدؿ التاء اءبالي َيطَّوَّعْ  َتَطوَّعَ  184
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  184
 باإلمالة للكسائي وقفاً:ُِىِدىًِ ُىدىً  185
ـُكمِْـٱلِْ ػػُكمْ ؛ َىَدىػػ   ْلُهَدى  ٱ 185 ِ؛َِِىِدىـــ   باإلمالة للكسائيُِهِدى 
 تاء قواًل واحداً وقفاً: بإمالة الِةِِ؛ِٱْلعدَِِّةَِِفعدَِّ ْلِعدَّةَ ٱَفِعدٌَّة ؛  185
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 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِدْعوَِ َدْعَوةَ  186
َلةَ  187 لَِ لَيػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِلَيـْ
 فيو ألنو واوي ال إمالة عفا عفا 187
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلَىلَّ أْلَِىلَّةِ ٱ 189
 بكسر الباء )معاً(ُيوَت ْلبِ ٱ )معاً(ْلبُػُيوَت ٱ 189
 باإلمالة للكسائيِٱت ِقىِ  تػََّقى  ٱ 189
َنةُ ٱوَ  191 نَِ ْلِفتػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِوٱْلفتـْ

وحذؼ  ،وإسكاف القاؼ ،بفتح التاء األولى تَػْقتُػُلوُىمْ  ػػػِتُلوُىمْ تُػَقػػػ   191
 وضم التاء الثانية ،األلف

 يَػْقتُػُلوُكمْ  ػػػِتُلُكمْ يُػَقػػػ   191
 ،وحذؼ األلف ،وإسكاف القاؼ ،بفتح الياء

 وضم التاء
 بحذؼ األلف قَػتَػُلوُكمْ  ػػػتَػُلوُكمْ قَػػػ   191
 الدوري: باإلمالةِفرينَِـــــِـ ْلكِِٱ ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  191
َنةٌ  193 نَِ ِفتػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِفتـْ
ِ )معاً( َتَدى  عْ ٱ 194  باإلمالة للكسائيِ)معاً(ٱْعَتِدى 
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱلتـَّْهُلكَِ لتػَّْهُلَكةِ ٱ 195

196 
 ْلُعْمَرَة ؛ َصَدَقةٍ ٱوَ 
 ْلُعْمَرِة ؛ َوَسبَػَعةٍ ٱبِ 

 َعَشَرةٌ 

؛ِِِةِِبٱْلُعْمرَِ؛ِِةِِ؛َِصَدقَِِةَِِوٱْلُعْمرَِ
 التاء بخلٍف عنو وقفاً: بإمالة ةَِِعَشرَِ؛ِِةَِِوَسبَـعَِ

 باإلمالة للكسائي وقفاً:َِأِذىًِ َأَذىً  196

 ؛ ػػػَثةِ َفِفْديٌَة ؛ ثَػلَػػػ   196
 َكاِمَلةٌ 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةَِِكاملَِ؛ِِِةِِ؛ِثـَلَـــٰـــثَِِةَِِففْديَِ

 باإلمالة للكسائيِٱلتـ ْقِوىِ  لتػَّْقَوى  ٱ 197
ـ ػػُكمْ َىَدىػػػ   198  باإلمالة للكسائيُِكمَِْىِدىــــ 
نْػَياٱ 200 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلخرَِ ْْلِخَرةِ ٱ 200
نْػَياٱ 201 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائي ٱلدُّ

201 
؛ َحَسَنًة )معاً( 

 واحداً  وقفاً: بإمالة التاء قوالً  ةِِٱْْلخرَِ؛ِ)معاً(ِِةَِِحَسنَِ ْْلِخَرةِ ٱ
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 الدوري: باإلمالةِٱلنِّار لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 201
 باإلمالة للكسائيِٱت ِقىِ  تػََّقى  ٱ 203
نْػَياٱ 204 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  204
ِ؛َِسِعىِ  ؛ َسَعى   تَػَولَّى   205  باإلمالة للكسائيِتـََوّلِّ 
 ـباإلشماْق يلْ  ِقيلَ  206
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلعزَّ ْلِعزَّةُ ٱ 206
 ووقف عليها بالهاء باإلمالة للكسائي؛ اتْ ـػَمْرِضـ َمْرَضاتِ  207
 بحذؼ الواو َرُءؼٌ  َرُءوؼٌ  207
 بفتح السين لسَّْلمِ ٱ لسّْْلمِ ٱ 208
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِكآفَّ َكآفَّةً  208
كَِ َكةُ ػػى  ْلَملَػػػ   ٱوَ  210  بإمالة التاء قواًل واحداً وقفاً: ِةَِِوٱْلَمَلۤـٰـــٰـى 
 بفتح التاء وكسر الجيم تَػْرِجعُ  تُػْرَجعُ  210
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِنْعمَِِةِِ؛ِبـَيّـنَِِةَِِءايَِ َءايٍَة ؛ بَػيػَّْنٍة ؛ نِْعَمةَ  211
نْػَياٱ 212 نِْيا لدُّ  للكسائيباإلمالة  ٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلقيَــٰــمَِ ػػَمةِ ْلِقيَػػ  ٱ 212
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِواحدَِِةُِِأمَِّ ُأمًَّة ؛ َواِحَدةً  213
 باإلمالة للكسائي وقفاً: فـََهِدى فَػَهَدى 213
 حداً وقفاً: بإمالة التاء قواًل واِةِِٱْْلَنَّ ْلَجنَّةَ ٱ 214
 باإلمالة للكسائيَِمِتِ  َمَتى   214
ــِمى ػػػَمىْلَيتَػػػػ  ٱوَ  215  باإلمالة للكسائيَِوٱْلَيتَـــــ 
 بإسكاف الهاء َوْىَو )الثالثة( َوُىَو )الثالثة( 216
 باإلمالة للكسائي )معاً( َوَعِسىِ  )معاً( َوَعَسى   216
َنُة ؛ وَ ٱوَ  217 نَِ ْْلِخَرةِ ٱْلِفتػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلخرَِ؛ِوَِِةَِِوٱْلفتـْ
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  217
نْػَياٱ 217 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 الدوري: باإلمالةِٱلنِّار لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 217

َْرمَحتْ  رَْحَمتَ  218
وقفاً: بالهاء؛ وال يخفى إمالة التاء قوالً 

 واحداً 
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 بالثاء بدؿ الباء َكِثيرٌ  َكِبيرٌ  219
نْػَيا ؛ ٱ 220 نِْياِ؛ِٱْلَيتَـــــ ـِمى ػػَمىْلَيتَػػػػ  ٱلدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلخرَِوَِ ْْلِخَرةُ ٱوَ  220

221 
؛ َوأَلََمٌة ؛ ُمْؤِمَنٌة 

؛ ْلَجنَِّة ٱُمْشرَِكٍة ؛ 
 ْلَمْغِفَرةِ ٱوَ 

؛ِِةِِ؛ِٱْْلَنَِّةُِِمْشركَِ؛ِِةِِ؛ُِمْؤمنَِِةَِِوَْلَمَِ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةَِِوٱْلَمْغفرَِ

 الدوري: باإلمالةِٱلنِّار لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 221
 باإلمالة للكسائي وقفاً:َِأِذى َأذىً  222
 بفتح الطاء والهاء وتشديدىما َيطَّهَّْرفَ  َيْطُهْرفَ  222
ِ  أَنَّى   223  اإلمالة للكسائيبَِأّنِ
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةُِِعْرضَِ ُعْرَضةً  224
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِأْربـَعَِ َأْربَػَعةِ  226
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِدرَجَِِةِِثـَلَــٰــثَِ ػػَثَة ؛ َدرََجةٌ ثَػلَػػ   228
 بإدغاـ الالـ في الذاؿ :الحارث وأب ْل َذِلكَ يَػْفعَ  يَػْفَعل ذَِّلكَ  يَػْفَعْل َذِلكَ  231
 الداؿ في الظاء بإدغاـ فَػَقد ظََّلمَ  فَػَقْد ظََلمَ  231
 بهمز الواو ُىُزؤاً  ُىُزواً  231

ْنِعَمتْ  نِْعَمتَ  231
وال يخفى إمالة التاء قوالً  ؛وقفاً: بالهاء

 واحداً 
 واًل واحداً وقفاً: بإمالة التاء قِةَِِوٱْْلْكمَِ ْلِحْكَمةِ ٱوَ  231
 باإلمالة للكسائيَِأزِْكىِ  َأزَْكى   232
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱلرََّضاعَِ لرََّضاَعةَ ٱ 233
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِوالدَِ َواِلَدةٌ  233
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِأْربـَعَِ َأْربَػَعةَ  234
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ُِعْقدَِِةِِخْطبَِ ِخْطَبِة ؛ ُعْقَدةَ  235

المد الالـز و  ؛بضم التاء وألف بعد الميم ُتَمآسُّوُىنَّ  َتَمسُّوُىنَّ  236
 جليالكلمي 

 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِفريضَِ َفرِيَضةً  236

ـز المد الالو  ؛بضم التاء وألف بعد الميم ُتَمآسُّوُىنَّ  َتَمسُّوُىنَّ  237
 جليالكلمي 
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 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِفريضَِ َفرِيَضةً  237
 بإمالة التاء قواًل واحداً وقفاً: ِةُِِعْقدَِ ُعْقَدةُ  237
 باإلمالة للكسائيِللتـ ْقِوىِ  ِللتػَّْقَوى   237
 باإلمالة للكسائيِٱْلُوْسِطىِ  ْلُوْسَطى   238

وال يخفى إمالة التاء  الفتح؛بدؿ بتنوين ضم ِوِ ِـَِوصيَّ َوِصيَّةً  240
 حاؿ الوقف قوالً واحداً 

ـرىمِْ ػػرِِىمْ ِديَػػ   ػػرِِىمْ ِديَػػ   243  الدوري: باإلمالةِديــِــــ 
ـُهمِْ ػػُهمْ َأْحيَػػ   243  باإلمالة للكسائيَِأْحيِـــ 
 بضم الفاء الثانيةِوُ فَػُيَضػػ ػػعفُ  ػػِعَفوُ فَػُيَضػػ   245
َرةً  245 رَِ َكِثيػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِكثيـْ
 الخالصةبالصاد  َويَػْبُصطُ  بْصطي َوَ  245
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   246
ـرنَا ػػرِنَاِديَػػ   ػػرِنَاِديَػػ   246  الدوري: باإلمالةِديِــــ 
ُهُم  ْلِقَتاؿُ ٱَعَلْيِهُم  246  اً بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقف ْلِقَتاؿُ ٱَعَليػْ
ــوُِ ػػػوُ ْصَطَفػػػ  ٱ؛  أَنَّى   247  باإلمالة للكسائيَِأّنِ ِ؛ِٱْصَطِفــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِ؛َِبْسطَِِةَِِسعَِ َسَعًة ؛ َبْسطَةً  247

248 
؛ َءايََة ؛ َسِكيَنٌة 

؛  َكةُ ػػى  ْلَملَػػػ   ٱَوبَِقيٌَّة ؛ 
 َْليَةً 

كَِِ؛ِةَِِوبَقيَّ؛ِِةِِ؛َِسكينَِِةَِِءايَِ ِِةِِٱْلَمَلۤـٰـــٰـى 
 ةَِِْليَِ

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً 

 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   248

 ُغْرَفًة ؛ ِفَئٍة ؛ قَِليَلةٍ  249
 ِفَئًة ؛ َكِثيَرةً 

ِةِِ؛ِقَليلَِِةِِ؛ِفئَِِةُِِغْرفَِ
َِكثيَِِةِِفئَِ  ةِِ؛

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً 

 قفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوو ِةِِطَاقَِ طَاَقةَ  249
 الدوري: باإلمالةِفرينَِـــــِـ ْلكِِٱ ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  250
 باإلمالة للكسائيَِوَءاتِــــ وُِ ػوُ َوَءاتَػػ   251
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِوٱْْلْكمَِ ْلِحْكَمةَ ٱوَ  251
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 باإلمالة للكسائي :وقفاً  عيِسى ِعيَسى 253
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِخلَّ لَّةٌ خُ  254
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِشَفــٰــعَِ َعةٌ ػػَشَفػػ   254
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِسنَِ ِسَنةٌ  255
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  255
 بإمالة التاء قواًل واحداً وقفاً: ِةِِلُعْروَِبٱ لُعْرَوةِ ٱبِ  256
 باإلمالة للكسائيِْلُوْثِقىِ ٱ ْلُوثْػَقى  ٱ 256
 الدوري: باإلمالةِلنِّارٱ لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 257
 باإلمالة للكسائيَِءاتِــــ وُِ ػوُ َءاتَػػ   258

 قَػْريٍَة ؛ َخاِويَةٌ  259
 ؛ َءايَةً  )معاً(ِمْائََة 

ِةِِ؛َِخاويَِِةِِقـَْريَِ
 ةَِِءايَِ؛ِِ)معاً(ِةِِمْائَِ

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً 

 بإسكاف الهاء َوْىيَ  َوِىيَ  259
ِ  أَنَّى   259  باإلمالة للكسائيَِأّنِ
 بإدغاـ الثاء في التاء لَِبثتُّ )معاً( ؛ لَِبثتَّ  لَِبْثتُ )معاً( ؛ لَِبْثَت  259

 رظُ نْ ٱوَ  يَػَتَسنَّوْ  259
 ْنظُرٱوَ  يتسنَّ وصاًل: 

 تها وقفاً اثبإوصالً و السكت حذؼ ىاء بْيتسن ْ وقفاً: 

 الدوري: باإلمالةِمِحاركَِ ِحَماِرؾَ  ِحَماِرؾَ  259

 ْعَلمْ ٱقَاَؿ  قَاَؿ َأْعَلمُ  259
وإسكاف  ،بإبداؿ ىمزة القطع بهمزة وصل

 جلي كسر ىمزة الوصل عند االبتداءو  ؛الميم
ِ؛ِبَِلىِ ٱ ؛ بَػَلى   ْلَمْوَتى  ٱ 260  ئيباإلمالة للكساِْلَمْوِتى 
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِأْربـَعَِ َأْربَػَعةً  260

 ؛ ُسْنبُػَلةٍ  )معاً(َحبٍَّة  261
 ِمْائَةُ 

ِةِِ؛ُِسْنبُـلَِِ)معاً(ِةَِِحبَّ
 ةِِمْائَِ

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً 

 التاء في السين بإدغاـ أَنَبَتت سَّْبعَ  أَنَبَتْت َسْبعَ  261
 اإلمالة للكسائيب وقفاً:ِأِذى َأذىً  262
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِوَمْغفرَِ َوَمْغِفَرةٌ  263
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِصَدقَِ َصَدَقةٍ  263
 باإلمالة للكسائي وقفاً:َِأِذى َأذىً  263
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 باإلمالة للكسائيِْْلَِذىِ ٱوَِ أْلََذى  ٱوَ  264
 الدوري: باإلمالةِفرينَِـــــِـ ْلكِِٱ ينَ ِفرِ ػػػ  ػْلكَ ٱ ِفرِينَ ػػػ  ػْلكَ ٱ 264
 ووقف عليها بالهاء باإلمالة للكسائي؛ تْ اَمْرضِِ َمْرَضاتِ  265
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِجنَّ َجنَّةٍ  265
 ووقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ؛بضم الراءِةِِبُربـْوَِ ِبَربْػَوةٍ  265
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ُِذرّيَِِةَِِجنَّ َجنٌَّة ؛ ُذرّْيَةٌ  266
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِمْغفرَِ َمْغِفَرةً  268
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  )معاً( ةِِْْلْكمَِٱ )معاً(ْلِحْكَمَة ٱ 269
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِنـََفقَِ نَػَفَقةٍ  270
 الدوري: باإلمالةِأَنِصارِ  أَنَصارٍ  أَنَصارٍ  270
 بفتح النوف فَػَنِعمَّا فَِنِعمَّا 271
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  271
 بالنوف بدؿ الياء وإسكاف الراء َوُنَكفّْرْ  َوَيَكفّْرُ  271
 باإلمالة للكسائي ــُهمُِْىدىِـِـ  ػػُهمْ ُىَدىػػ   272
 بكسر السين َيْحِسبُػُهمُ  َيْحَسبُػُهمُ  273
 باإلمالة للكسائيِبسيِمـــ ُهمِْ ػُهمْ ِسيَمػػ  بِ  273
 الدوري: باإلمالةِلن ِهارٱوَِ لنػََّهارِ ٱوَ  لنػََّهارِ ٱوَ  274
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِوَعََلنيَِ َوَعاَلنَِيةً  274

275 
 ؛ ْا )الثالثة(لرّْبَػو  ٱ

ْاِ)الثالثة(ٱ نتَػَهى  ٱفَ   سائيباإلمالة للك َفٱنَتِهىِ ؛ِِلّرِبو 

 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِمْوعظَِ َمْوِعظَةٌ  275
 الدوري: باإلمالةِلنِّارٱ لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 275
اِْٱ اْ لرّْبَػو  ٱ 276  باإلمالة للكسائيِلّرِبو 
 الدوري: باإلمالةَِكفِّارِ  َكفَّارٍ  َكفَّارٍ  276
اِْٱ اْ لرّْبَػو  ٱ 278  باإلمالة للكسائيِلّرِبو 
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِمْيَسرَِِ؛ِةُِِعْسرَِ َمْيَسَرةٍ  ؛َرٍة ُعسْ  280
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِفـََنظرَِ فَػَنِظَرةٌ  280
 بتشديد الصاد َتصَّدَُّقواْ  َتَصدَُّقواْ  280
ِ  ُتوفَّى   281  باإلمالة للكسائيُِتوفِّ
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 كسائيباإلمالة لل وقفاً:ُِمَسمِّى ُمَسّمىً  282

 )معاً( ؛ػُهَما ِإْحَدىػػ   282
 ؛ َوَأْدَنى   ْخَرى  أْلُ ٱ

ِ؛ِْْلُِٱ؛ِِ)معاً(إْحِدىـــ ُهَماِ ْخِرى 
 َوَأْدِنِ 

 باإلمالة للكسائي

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِللشََّهــٰـدَِ ػَدةِ ِللشََّهػػ   282

ِِِجتَــٰــرَِ ػػَرةً ِتَجػػ   282 ووقفًا: بإمالة التاء  بدؿ الفتح؛ضم تنوين البِة 
 بخلٍف عنو

َِِِحاضرَِ َحاِضَرةً  282 ِة 
ووقفًا: بإمالة التاء  بدؿ الفتح؛ضم تنوين الب

 قوالً واحداً 
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِمْقُبوضَِ َمْقُبوَضةٌ  283
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِشََّهــٰـدَِلٱ ػَدةَ شََّهػػ  لٱ 283
 بإسكاف الراء فَػيَػْغِفرْ  فَػيَػْغِفرُ  284
 بغنة وال يخفى اإلدغاـ ،بإسكاف الباء َويُػَعذّْْب مَّن َويُػَعذُّْب َمن 284

)على  ؛بكسر الكاؼ وفتح التاء وألف بعدىا وَِكَتاِبوِ  وَُكُتِبوِ  285
 اإلفراد(

 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِطَاقَِ طَاَقةَ  286
ــَناَمْولِـ ػػػَناَمْولَػػػ   286  باإلمالة للكسائيِــ 
 الدوري: باإلمالةِفرينَِـــــِـ ْلكِِٱ ِفرِينَ ػػػ  ػْلكَ ٱ ِفرِينَ ػػػ  ػْلكَ ٱ 286
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 ( سورة آل عمران 3) 
 

ـةَِٱ ػػةَ لتػَّْورَىػػ  ٱ 3  باإلمالة للكسائيِلتـ ْورِىـــ 
 باإلمالة للكسائي وقفاً:ُِىِدى ُىدىً  4
 لة للكسائيباإلماََِيِْفىِ  َيْخَفى   5
َنةِ لْ ٱ 7 نَِْلِٱ ِفتػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِفتـْ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِرحَِْ رَْحَمةً  8
 الدوري: باإلمالةِلنِّارٱ لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 10

َستُػْغَلُبوَف ؛  12
 تاءالياء بدؿ الب َسيُػْغَلُبوَف ؛ َوُيْحَشُروفَ  َوُتْحَشُروفَ 

13 
 َءايٌَة ؛ ِفَئٌة ؛ َكاِفَرةٌ 

َرةً  َِكافرَِِةِِ؛ِفئَِِةَِِءايَِ َلِعبػْ رَِ؛ِِةِِ؛  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةَِِلعبـْ

 باإلمالة للكسائيَِوُأْخِرىِ  َوُأْخَرى   13
 الدوري: باإلمالةِْبِصارْْلَِٱ ْبَصارِ أْلَ ٱ ْبَصارِ أْلَ ٱ 13
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِفضَِّْلِٱوَِِ؛ِةِِطَرَُِمَقنْلِٱ ِفضَّةِ لْ ٱُمَقنطََرِة ؛ وَ لْ ٱ 14
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِمَسوَّمَِْلِٱ ُمَسوََّمةِ لْ ٱ 14
نْػَياٱ 14 نِْياٱ لدُّ  باإلمالة للكسائيِلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةُِِمَطهَّرَِ ُمَطهََّرةٌ  15
 باإلمالة الدوري:ِلنِّارٱ لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 16
 الدوري: باإلمالةِبٱْْلَْسِحار أْلَْسَحارِ ٱبِ  أْلَْسَحارِ ٱبِ  17
كَِْلِٱوَِ َكةُ ػػى  َملَػػػ   لْ ٱوَ  18  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِمَلۤـٰـــٰـى 
 بفتح الهمزة لدّْينَ ٱَأفَّ  لدّْينَ ٱِإفَّ  19
 بإسكاف ياء اإلضافة َوْجِهيْ  َوْجِهيَ  20
نػْ ٱ 22 نِْياٱ َيالدُّ  باإلمالة للكسائيِلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِخرَِْْلِٱوَِ ِخَرةِ ْْل ٱوَ  22
ِ  يَػتَػَولَّى   23  باإلمالة للكسائيِيـَتَـَوّلِّ
 الدوري: باإلمالةِلن ِهارٱ لنػََّهارِ ٱ لنػََّهارِ ٱ 27
 : باإلمالةالدوريِفرينَِـــــِـ ْلكِِٱ ِفرِينَ ػػػ  ػْلكَ ٱ ِفرِينَ ػػػ  ػْلكَ ٱ 28
 بإدغاـ الالـ في الذاؿ :الحارث وأب يَػْفَعْل َذِلكَ  يَػْفَعل ذَِّلكَ  يَػْفَعْل َذِلكَ  28
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ـةًِ ػػةً تُػَقػػ   28  باإلمالة للكسائيِتُِقــــ 
 بحذؼ الواو َرُءؼٌ  َرُءوؼٌ  30
 الدوري: باإلمالة فرينَِـــــِـ ْلكِِٱ ِفرِينَ ػػػ  ػْلكَ ٱ ِفرِينَ ػػػ  ػْلكَ ٱ 32
 باإلمالة للكسائيِْصطِفىِ ٱ َفى  ْصطٱ 33
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِذرّيَِ ُذرّْيَةً  34
 عنو إمالة التاء بخلفٍ و  ؛بالهاء وقفاً:ْمَرَأتْ ٱ ْمَرَأتْ ٱ 35
َِكٱْْلُنِثىِ  أْلُنَثى  ٱ؛ كَ  أُنَثى   36 ِ؛  باإلمالة للكسائيِأُنِثى 
ِ  أَنَّى   37  باإلمالة للكسائيَِأّنِ
 فيو ألنو واوي ال إمالة دعا دعا 38
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِطَيّبَِِةُِِذرّيَِ ُذرّْيًَة ؛ طَيَّْبةً  38
 الداؿ بعدألف ممالة  ةاديحذؼ التاء، وز بِفـََناِداهُِ فَػَناَدْتوُ  39
كَِْلِٱ َكُة ؛ ِبَكَلَمةٍ ػػى  َملَػػ   لْ ٱ 39  الة التاء قواًل واحداً وقفاً: بإمِةِِ؛ِبَكَلمَِِةَِِملۤـٰـَـٰـى 
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  39

ف الباء وضم الشين مع اسكإفتح الياء و ب يَػْبُشُرؾَ  يُػَبشُّْرؾَ  39
 تخفيفها، وال يخفى قلقة الباء

 باإلمالة للكسائيِبَيْحِيِ  بَِيْحَيى   39
ِ  أَنَّى   40  باإلمالة للكسائيَِأّنِ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِثـَلَــٰــثَِِةِِايَِءَِ ػػَثةَ َءايًَة ؛ ثَػلَػػ   41
 الدوري: باإلمالةِْبِكارْلِٱوَِ ْبَكارِ إْلِ ٱوَ  ْبَكارِ إْلِ ٱوَ  41
كَِٱ َكةُ ػػى  َملَػػ   لْ ٱ 42  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِْلَملۤـٰـَـٰـى 

42 
؛ ػػِك ْصَطَفػػ  ٱ
 باإلمالة للكسائي ِفـــ ـكْصطَِٱ؛ و ْصَطِفـــ ـكٱ ػػكِ ْصَطَفػػ  ٱو

 َكُة ؛ ِبَكَلَمةٍ ػػى  َملَػػ   لْ ٱ 45
 ِخَرةِ ْْل ٱوَ 

كَِْلِٱ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِخرَِْْلِٱوَِ؛ِِةِِ؛ِبَكَلمَِِةَِِملۤـٰـَـٰـى 

ف الباء وضم الشين مع اسكإفتح الياء و ب يَػْبُشُرؾِ  يُػَبشُّْرؾِ  45
 تخفيفها، وال يخفى قلقة الباء

 باإلمالة للكسائي وقفاً: عيِسى َسىِعي 45
نْػَياٱ 45 نِْياٱ لدُّ  باإلمالة للكسائيِلدُّ
 باإلمالة للكسائيَِأّنِ ِ؛َِقِضىِ  ؛ َقَضى   أَنَّى   47
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 بالنوف بدؿ الياء َونُػَعلُّْموُ  َويُػَعلُّْموُ  48
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِْْلْكمَِٱوَِ ْلِحْكَمةَ ٱوَ  48
ـةَِٱوَِ ػػةَ ْورَىػػ  لتػَّ ٱوَ  48  باإلمالة للكسائيِلتـ ْورِىـــ 
ْئُتُكم َقْد ِجْئُتُكم 49  الداؿ في الجيم بإدغاـ َقد جّْ

ػػايٍَة ؛ َكَهْيَئِة ؛  بِػػػ َ  49
 َْليَةً 

َــايَِ ـ  َِكَهْيئَِِةِِبـ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِِْليَِِةِِ؛ِ

 للكسائي باإلمالةَِمْوِتىِ ْلِٱ َمْوَتى  لْ ٱ 49
 بكسر الباء بُِيوِتُكمْ  بُػُيوِتُكمْ  49
ـةَِٱ ػػةَ لتػَّْورَىػػ  ٱ 50  باإلمالة للكسائيِلتـ ْورِىـــ 
َــايَِ ػػايَةٍ بِػػػ َ  50 ـ   وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبـ
 باإلمالة للكسائيِعيِسىِ  ِعيَسى   52
 الدوري: باإلمالةِأَنِصاري أَنَصاِري أَنَصاِري 52
ـعيِسىِ  ػػِعيَسى  يَػػ   55  باإلمالة للكسائيِيَـــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِقيَــٰــمَِْلِٱ ػػَمةِ ِقيَػػ  لْ ٱ 55
نْػَياٱ 56 نِْياٱ لدُّ  باإلمالة للكسائيِلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِخرَِْْلِٱوَِ ِخَرةِ ْْل ٱوَ  56
 بالنوف بدؿ الياء األولى مْ فَػنُػَوفّْيهِ  فَػيُػَوفّْيِهمْ  57
 باإلمالة للكسائيِعيِسىِ  ِعيَسى   59
 وبإمالة التاء قواًل واحداً  ،وقفاً: بالهاءَْلعَنتْ  َلْعَنتْ  61
 بإسكاف الهاء )معاً(َلْهَو  )معاً(َلُهَو  62
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِكلمَِ َكِلَمةٍ  64
ـةُِلتـ ْورِِٱ ػػةُ لتػَّْورَىػػ  ٱ 65  باإلمالة للكسائيِىـــ 
 باإلمالة للكسائي وقفاً: َأْوِّلِ َأْوَلى 68
فَِ َفةٌ طَآى   69  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِطَآى 
فَِ َفةٌ طَآى   72  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِطَآى 
 الدوري: باإلمالةِلن ِهارٱ لنػََّهارِ ٱ لنػََّهارِ ٱ 72
ِ؛ِِيـُْتِتىِ ْلُِْٱ ْؤَتى  ؛ يػُ  ُهَدى  لْ ٱ 73  باإلمالة للكسائيِِدى 
 باإلمالة للكسائي وقفاً: ُىِدى ُىَدى 73
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 ِبِقنطَارٍ  ِبِديَنارٍ ؛ ِبِقنطَاٍر  75
 ِبِديَنارٍ 

ِبقنِطار
 بديِنار

 الدوري: باإلمالة

 ؛ ؛ َأْوَفى   بَػَلى   76
ِ؛َِأْوِفِ  تػََّقى  ٱو  باإلمالة للكسائي ت ِقىِ ٱو؛ِِبَِلى 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِقيَــٰــمَِْلِٱ؛ِِةِِخرَِْْلِٱ ػػَمةِ ِقيَػػ  لْ ٱِخَرِة ؛ ْْل ٱ 77
 بكسر السين لَِتْحِسُبوهُ  لَِتْحَسُبوهُ  78
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبُـوَِّلنِ ٱوَِ بُػوَّةَ لنُّ ٱوَ  79
 بضم الراء يَأُمرُُكمْ  يَأُمرَُكمْ  80
كَِْلِٱوَِ َكةَ ػى  ػَملَػػ   لْ ٱوَ  80  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِملۤـٰـَـٰـى 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِوحْكمَِ َوِحْكَمةٍ  81
 الذاؿ في التاء بإدغاـ َوَأَخذتُّمْ  َوَأَخْذتُمْ  81
ِ  تَػَولَّى   82  باإلمالة للكسائيِتـََوّلِّ
ُغوَف ؛ يُػْرَجُعوفَ  83 ُغوَف ؛ تػُ  يَػبػْ  ياءالتاء بدؿ الب ْرَجُعوفَ تَػبػْ
ِ؛ِ ِعيَسى  و ؛  َموَسى   84  باإلمالة للكسائيِعيِسىِ ِوَموِسى 
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  85
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِخرَِْْلِٱ ِخَرةِ ْْل ٱ 85
كَِْلِٱ؛ِوَِِةَِِلْعنَِ َكةِ ػػى  َملَػػ   لْ ٱَلْعَنَة ؛ وَ  87  الة التاء قواًل واحداً وقفاً: بإمِةَِِملۤـٰـَـٰـى 
 باإلمالة للكسائيِٱفْـَتِدىِ  فْػَتَدى  ٱ 91
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 باإلمالة للكسائيِٱلتـ ْورِىــ ُةِ؛ِبٱلتـ ْورِىــ ة ػةِ لتػَّْورَىػ  ٱػُة ؛ بِ لتػَّْورَىػ  ٱ 93
 باإلمالة للكسائيِٱفْـََتِىِ  فْػتَػَرى  ٱ 94
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِملَّ ِملَّةَ  95
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِبَبكَِّ بَِبكَّةَ  96
 باإلمالة للكسائي وقفاً:ِىَوُىدِِ َوُىدىً  96
 الدوري: باإلمالةِفرينَِـــــِـ كِِ َكاِفرِينَ  َكاِفرِينَ  100
َلى   101  باإلمالة للكسائيِتـُْتِلىِ  تُػتػْ
 باإلمالة للكسائيِتُِقاتو تُػَقاتِوِ  102

وال يخفى إمالة التاء قوالً  ؛قفاً: بالهاءو ْنعَمتْ  نِْعَمتَ  103
 واحداً 

 فيو ألنو واوي ال إمالة شفا شفا 103
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةُِِحْفرَِ ُحْفَرةٍ  103
 الدوري: باإلمالةِلنِّارٱ لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 103
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِأمَِّ ُأمَّةٌ  104
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِرحَِْ رَْحَمةِ  107
 بفتح التاء وكسر الجيم تَػْرِجعُ  تُػْرَجعُ  109
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِأمَِّ ُأمَّةٍ  110
 باإلمالة للكسائي وقفاً:َِأِذى َأذىً  111

لَُّة ٱَعَلْيِهُم  112  ؛لذّْ
ُهُم  ْلَمْسَكَنةُ ٱَعَلْيِهُم  ُهُم ؛  ٱلّذلَّةُ َعَليػْ  بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  ةُ ٱْلَمْسَكنَ َعَليػْ

لَُّة ٱ 112  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِٱْلَمْسَكنَِ؛  ةِِٱلّذلَّ ْلَمْسَكَنةُ ٱ؛ لذّْ
مَِِةُِِأمَِّ َمةٌ ُأمٌَّة ؛ قَاى   113  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِقَاى 
 الدوري: باإلمالةَِوُيِسارُعونَِ وفَ َوُيَسارِعُ  َوُيَسارُِعوفَ  114
 الدوري: باإلمالةِلنِّارٱ لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 116
نْػَياٱ 117 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبطَانَِ ِبطَانَةً  118
 واحداً وقفاً: بإمالة التاء قواًل ِةِِ؛َِسيّئَِِةَِِحَسنَِ َحَسَنٌة ؛ َسيَّْئةٌ  120
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِأذلَّ َأِذلَّةٌ  123
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 الذاؿ في التاء بإدغاـ ِإذ تػَُّقوؿُ  ِإْذ تَػُقوؿُ  124
َكةِِ َكةِ ػى  ْلَملَػػ   ٱػػَثِة ؛ بِثَػلَػػ   124  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِبثـَلَــٰــَثِةِ؛ِٱْلَملۤـٰـَـٰى 
 للكسائي باإلمالةِبَِلىِ  بَػَلى   125
كَِِةِِخبَْمسَِ َكةِ ػى  ْلَملَػػ   ٱِبَخْمَسِة ؛  125  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِٱْلَملۤـٰـَـٰى 
 بفتح الواو ُمَسوَِّمينَ  ُمَسوِّْمينَ  125
 باإلمالة للكسائيُِبْشِرىِ  ُبْشَرى   126
اِْ اْ لرّْبَػو  ٱ 130  باإلمالة للكسائيِٱلّرِبو 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِمَضــٰــَعفَِ ةً ػػَعفَ ُمَضػػ   130
 الدوري: باإلمالةِفرينَِـــــِـ لْلكِِ لْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  لْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  131
 الدوري: باإلمالةَِوِسارُعواِْ َوَسارُِعواْ  َوَسارُِعواْ  133
 الة التاء قواًل واحداً وقفاً: بإمِةِِ؛َِوَجنَِّةَِِمْغفرَِ َمْغِفَرٍة ؛ َوَجنَّةٍ  133
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِفَـــٰــحشَِ ػػِحَشةً فَػػػ   135
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِمْغفرَِ َمْغِفَرةٌ  136
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِعــٰــقبَِ ػػِقَبةُ َعػػ   137
 ئيباإلمالة للكسا وقفاً:َِوُىِدى َوُىدىً  138
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِوَمْوعظَِ َوَمْوِعظَةٌ  138
 بضم القاؼ )معاً(قُػْرٌح  )معاً(قَػْرٌح  140
 الدوري: باإلمالةِفرينَِـــــِـ ْلكِِٱ ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  141
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلَنَّ ْلَجنَّةَ ٱ 142
 الداؿ في الثاء بإدغاـ )معاً(يُرِد ثػََّواَب  )معاً(رِْد ثَػَواَب يُ  145
نْػَياٱ 145 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلخرَِ ْْلِخَرةِ ٱ 145
 الدوري: باإلمالةِفرينَِـــــِـ ْلكِِٱ ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  147
نْػَياٱػػاتَاُىُم ؛ فَػػػ َ  148 نِْيا لدُّ َــاتِاُىُمِ؛ِٱلدُّ ـ   باإلمالة للكسائيِفَــ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلخرَِ ْْلِخَرةِ ٱ 148
ـُكمِْ ػػُكمْ َمْولَػػ   150  باإلمالة للكسائيَِمْولِــــ 
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  150
 لعينبضم ا لرُُّعبَ ٱ لرُّْعبَ ٱ 151
 باإلمالة للكسائيِــ ُهمُِىَِِوَمْأِو ػُهمُ َوَمْأَوىػ   151
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 باإلمالة للكسائي وقفاً:َِمْثِوى َمثْػَوى 151
 الداؿ في الصاد بإدغاـ َوَلَقد صََّدَقُكمُ  َوَلَقْد َصَدَقُكمُ  152
 الذاؿ في التاء بإدغاـ ِإذ تَُّحسُّونَػُهم ِإْذ َتُحسُّونَػُهم 152
نْػَياٱ؛  ػػُكمَأرَىػػ   152 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيَِأرِىـــ ـُكمِ؛ِٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلخرَِ ْْلِخَرةَ ٱ 152
 فيو ألنو واوي ال إمالة عفا عفا 152
 الذاؿ في التاء بإدغاـ ِإذ تُّْصِعُدوفَ  ِإْذ ُتْصِعُدوفَ  153
ـُكمِْ ػػُكمْ ُأْخَراىػػ   153  اإلمالة للكسائيبُِأْخرِاىـــ 

َأَمَنًة ؛ طَائَِفًة ؛  154
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِٱْْلَــٰــهليَّ؛ِِةِِ؛َِوطَائفَِِةِِ؛ِطَائفَِِةَِِأَمنَِ ػػِهِليَّةِ ْلَجػػ  ٱ؛  َوطَائَِفةٌ 

 خفى اإلمالةتوال  ؛بالتاء بدؿ الياءِتـَْغِشىِ  يَػْغَشى   154
 الباءبكسر  بُِيوِتُكمْ  بُػُيوِتُكمْ  154
ُهُم  ْلَقْتلُ ٱَعَلْيِهُم  154  بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفا ً  ْلَقْتلُ ٱَعَليػْ
 باإلمالة للكسائي وقفاً: ٱْلَتِقى ْلتَػَقىٱ 155
 فيو ألنو واوي ال إمالة عفا عفا 155
 باإلمالة للكسائي وقفاً:ُِغزِّى ُغّزىً  156
 ٍف عنووقفاً: بإمالة التاء بخلِةَِِحْسرَِ َحْسَرةً  156
 بالياء بدؿ التاء يَػْعَمُلوفَ  تَػْعَمُلوفَ  156
 بكسر الميم األولى ِمتُّمْ  ُمتُّمْ  157
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِوَرحَِِْةَِِلَمْغفرَِ َلَمْغِفَرٌة ؛ َورَْحَمةٌ  157
 ياءالتاء بدؿ الب َتْجَمُعوفَ  َيْجَمُعوفَ  157
 يم األولىبكسر الم ِمتُّمْ  ُمتُّمْ  158
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِرحَِْ رَْحَمةٍ  159
 بضم الياء وفتح الغين يُػَغلَّ  يَػُغلَّ  161
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلقيَــٰــمَِ ػػَمةِ ْلِقيَػػ  ٱ 161
ِ  تُػَوفَّى   161  باإلمالة للكسائيِتـَُوفِّ
 باإلمالة للكسائيِـوَُِوَمْأِوىـــ  ػػوُ َوَمْأَوىػػ   162
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِوٱْْلْكمَِ ْلِحْكَمةَ ٱوَ  164
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِمصيبَِ ُمِصيَبةٌ  165
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ِ  أَنَّى   165  باإلمالة للكسائيَِأّنِ
 باإلمالة للكسائي وقفاً: ٱْلَتِقى ْلتَػَقىٱ 166
 ـباإلشماْو ق يلْ  َوِقيلَ  167
 بكسر السين َتْحِسَبنَّ  َتْحَسَبنَّ  169
ـُهمُِ ػػُهمُ َءاتَػػػ   170  باإلمالة للكسائيَِءاتِــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبنْعمَِ بِِنْعَمةٍ  171
 بكسر الهمزة هللَ ٱَوِإفَّ  هللَ ٱَوَأفَّ  171
 بضم القاؼ ْلُقْرحُ ٱ ْلَقْرحُ ٱ 172
 الداؿ في الجيم بإدغاـ د جََّمُعواْ قَ  َقْد َجَمُعواْ  173
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبنْعمَِ بِِنْعَمةٍ  174
 الدوري: باإلمالةُِيِسارُعونَِ ُيَسارُِعوفَ  ُيَسارُِعوفَ  176
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلخرَِ ْْلِخَرةِ ٱ 176
 بكسر السين َيْحِسَبنَّ  َيْحَسَبنَّ  178

وكسر الياء  ،وفتح الميم ،بضم الياء األولى يَُميػّْزَ  يَِميزَ  179
 الثانية مع التشديد

 بكسر السين َيْحِسَبنَّ  َيْحَسَبنَّ  180
ـُهمُِ ػػُهمُ َءاتَػػ   180  باإلمالة للكسائيَِءاتِــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلقَيامَِ ْلِقَياَمةِ ٱ 180
 الداؿ في السين بإدغاـ َقد سَِّمعَ لَ  َلَقْد َسِمعَ  181
 الداؿ في الجيم بإدغاـ َقد جَّاءَُكمْ  َقْد َجاءَُكمْ  183
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِذآئقَِ َذآئَِقةُ  185
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِٱْْلَنَِّةِِٱْلقيَــٰــمَِ ْلَجنَّةَ ٱػػَمِة ؛ ْلِقيَػػ  ٱ 185
 الدوري: باإلمالةِلنِّارٱ لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 185
نْػَياٱ 185 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 باإلمالة للكسائي وقفاً:َِأِذى َأذىً  186
 بكسر السين َتْحِسَبنَّ ؛ َتْحِسبَػنػَُّهمْ  َتْحَسَبنَّ ؛ َتْحَسبَػنػَُّهمْ  188
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِمَفازَِـب ِبَمَفازَةٍ  188
 الدوري: باإلمالةَِوٱلن ِهار لنػََّهارِ ٱوَ  لنػََّهارِ ٱوَ  190
 الدوري: باإلمالةِلنِّارٱ لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 191
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 الدوري: باإلمالةِأَنِصار أَنَصارٍ  أَنَصارٍ  192
 باإلمالة للكسائيِٱْْلَْبرِار أْلَبْػَرارِ ٱ 193
 التاء قواًل واحداً وقفاً: بإمالة ِةِِٱْلقيَــٰــمَِ ػػَمةِ ْلِقيَػػ  ٱ 194
 باإلمالة للكسائيِأُنِثىِ  أُنَثى   195
 الدوري: باإلمالة ديِــــ ـرىمِْ ػػرِِىمْ ِديَػػ   ػػرِِىمْ ِديَػػ   195

بتقديم )َوقُِتُلوْا ( المبني للمفعوؿ على  ػػتَػُلواْ َوقُِتُلوْا َوقَػػػ   ػػتَػُلوْا َوقُِتُلواْ َوقَػػػ   195
 فاعل)َوقَاتَػُلوْا ( المبني لل

ـُهمِْ ػػُهمْ َوَمْأَوىػػ   197  باإلمالة للكسائيَِوَمْأِوىـــ 
 باإلمالة للكسائيِلْْلَْبرِار ِلْْلَبْػَرارِ  198

 
 ( سورة النساء 4) 

 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِواحدَِ َواِحَدةٍ  1
 باإلمالة للكسائيِٱْلَيتَــــ ِمىِ  ػَمى  ْلَيتَػػػ  ٱ 2

3 
 ؛ َمثْػَنى   ػَمى  ْلَيتَػػػ  ٱ

ِ؛َِمْثِنِ  َأْدَنى    باإلمالة للكسائي َأْدِنِ ؛ِِٱْلَيتَــــ ِمى 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِفـََواحدَِ فَػَواِحَدةً  3
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِحْنلَِ ِنْحَلةً  4
ِ؛ِوََكِفىِ  ؛ وََكَفى   ػَمى  ْلَيتَػػػ  ٱ 6  مالة للكسائيباإلِٱْلَيتَــــ ِمى 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلقْسمَِ ْلِقْسَمةَ ٱ 8
ِ؛ِٱْلَيتَــــ ِمىِ  ػَمى  ْلَيتَػػػ  ٱ؛  ْلُقْرَبى  ٱ 8  باإلمالة للكسائيِٱْلُقْرِب 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِذرّيَِ ُذرّْيَةً  9
 للكسائي باإلمالةِٱْلَيتَــــ ِمىِ  ػَمى  ْلَيتَػػػ  ٱ 10

 َواِحَدًة ؛ ِإْخَوةٌ  11
 َوِصيَّةٍ 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةَِِوصيَّ؛ِِةِِ؛ِإْخوَِِةَِِواحدَِ

 بكسر الهمزة َفإِلِمِّْو )معاً( َفِْلُمِّْو )معاً( 11
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِفريضَِ َفرِيَضةً  11

 ؛َوِصيٍَّة )الثالثة(  12
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِ؛َِوصيَِّةَِِكلَـــٰــلَِ؛ِِ)الثَلثة(ِِةَِِوصيَّ َوِصيَّةً  ػػَلًة ؛َكلَػػػ  
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 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱْمَرأَِ ْمَرأَةٌ ٱ 12
 بدؿ األلفوياء بعدىا  ،بكسر الصادِيُوِصي يُوَصى   12
 واحداً  وقفاً: بإمالة التاء قوالً ِةِِٱْلَفــٰـحشَِ ػِحَشةَ ْلَفػػ  ٱ 15
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِأْربـَعَِ َأْربَػَعةً  15
 بكسر الباء ْلِبُيوتِ ٱ ْلبُػُيوتِ ٱ 15
ـُهنِ  ػػُهنَّ يَػتَػَوفَّػػػ   15  باإلمالة للكسائيِيـَتَـَوفِّــــ 
 حداً وقفاً: بإمالة التاء قواًل واِةِِ؛ِجَبَهــٰــلَِِةِِٱلتـَّْوبَِ ػػَلةٍ لتػَّْوبَُة ؛ ِبَجَهػػ  ٱ 17
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱلتـَّْوبَِ لتػَّْوبَةُ ٱ 18
 بضم الكاؼ ُكْرىاً  َكْرىاً  19
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ُِمبَـيّـنَِِةِِبَفــٰــحشَِ ػػِحَشٍة ؛ ُمبَػيػَّْنةٍ ِبَفػػ   19
 باإلمالة للكسائيِفـََعِسىِ  فَػَعَسى   19
ـُهنِ إْحدِِ ػػُهنَّ ِإْحَدىػػ   20  باإلمالة للكسائيِىـــ 
 باإلمالة للكسائيَِأْفِضىِ  َأْفَضى   21
 الداؿ في السين بإدغاـ َقد سََّلفَ  َقْد َسَلفَ  22
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِفَـــٰــحشَِ ػػِحَشةٍ فَػػػ   22
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱلرََّضــٰــعَِ ػػَعةِ لرََّضػػ  ٱ 23
 الداؿ في السين بإدغاـ َقد سََّلفَ  َقْد َسَلفَ  23
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 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِ؛ِٱْلَفريضَِِةَِِفريضَِ ْلَفرِيَضةِ ٱَفرِيَضًة ؛  24

 ؛ ِت )معاً(ْلُمْحَصنَػػػ  ٱ 25
 ػػتٍ ُمْحَصنَػػػ  

 بكسر الصاد ػػتٍ ُمْحَصنَػػػ  ؛  ِت )معاً(ْلُمْحِصنَػػػ  ٱ

 بفتح الهمزة والصاد نَّ َأْحصَ  ُأْحِصنَّ  25
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبَفــٰــحشَِ ػػِحَشةٍ ِبَفػػ   25
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِجتَـــٰـرَِ ػَرةً ِتَجػػػ   29
 بإدغاـ الالـ في الذاؿ :الحارث وأب يَػْفَعْل َذِلكَ  يَػْفَعل ذَِّلكَ  يَػْفَعْل َذِلكَ  30
 بنقل حركة الهمزة إلى السين مع حذؼ الهمزة َسُلواْ وَ  َوْسئَػُلواْ  32

 ؛  (معاً ) ْلُقْرَبى  ٱ 36
 ػَمى  ْلَيتَػػػػ  ٱو 

ِ)معاً(  باإلمالة للكسائي ٱْلَيتَـــــ ِمىِ ؛ِِوِٱْلُقْرِب 

 الدوري: باإلمالة )معاً( ٱْْلِار ْلَجاِر )معاً(ٱ ْلَجاِر )معاً(ٱ 36
 ء والخاءبفتح البا ْلَبَخلِ ٱبِ  ْلُبْخلِ ٱبِ  37
ـُهمُِ ػػُهمُ َءاتَػػػ   37  باإلمالة للكسائيَِءاتِــــ 
 الدوري: باإلمالةِلْلِكافرينَِ لْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  لْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  37
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِذرَّ َذرَّةٍ  40
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِحَسنَِ َحَسَنةً  40
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِأمَِّ ُأمَّةٍ  41
 خفى اإلمالةتوال  ؛بفتح التاءَِتَسوِّىِ  ُتَسوَّى   42
 بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  أْلَْرضَ ٱِبُهُم  أْلَْرضَ ٱِبِهُم  42
ِ؛َِمْرِضىِ  ؛ َمْرَضى   ػَرى  ُسَكػػػ   43  باإلمالة للكسائيُِسَكــــ ِرى 
 بحذؼ األلف ْسُتمُ َلمَ  ػَمْسُتمُ لَػػػ   43
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱلضَّلَـــٰــلَِ ػػَلةَ لضَّلَػػػ  ٱ 44
ِ )معاً( وََكَفى   45  باإلمالة للكسائي )معاً(وََكِفى 
 الدوري: باإلمالةَِأْدبِارَىا َأْدبَارَِىا َأْدبَارَِىا 47
 باإلمالة للكسائيِٱفْـََتِىِ  فْػتَػَرى  ٱ 48
 بالضمتخلص من التقاء الساكنين  نظُرْ ٱفَِتياًل  نظُرْ ٱ فَِتيالً  49
 باإلمالة للكسائيِوََكِفىِ  وََكَفى   50
 باإلمالة للكسائيَِأْىِدىِ  َأْىَدى   51
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ـُهمُِ ػػُهمُ َءاتَػػػ   54  بإمالة األلف التي بعد التاءَِءاتِــــ 
 حداً وقفاً: بإمالة التاء قواًل واِةَِِوٱْْلْكمَِ ْلِحْكَمةَ ٱوَ  54
 باإلمالة للكسائيِوََكِفىِ  وََكَفى   55
 التاء في الجيم بإدغاـ َنِضَجت جُُّلوُدُىمْ  َنِضَجْت ُجُلوُدُىمْ  56
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةُِِمَطهَّرَِ ُمَطهََّرةٌ  57
 بفتح النوف نَِعمَّا نِِعمَّا 58
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  61
 : بإمالة التاء قواًل واحداً وقفاً ِةُِِمصيبَِ ُمِصيَبةٌ  62

 ؛ قتُػُلواْ ٱَأِف  66
 بالضمتخلص من التقاء الساكنين  ْخُرُجواْ ٱَأُو ؛  قتُػُلواْ ٱَأُف  ْخُرُجواْ ٱَأِو 

 الدوري: باإلمالةِديِـــ رُكم ػرُِكمِديَػػػػ   ػرُِكمِديَػػػػ   66
 باإلمالة للكسائيِوََكِفىِ  وََكَفى   70
 قفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً و ِةُِِمصيبَِ ُمِصيَبةٌ  72
 بالياء بدؿ التاء َيُكن َتُكن 73
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِمَودَِ َمَوَدةٌ  73
نْػَياٱ 74 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبٱْْلخرَِ ْْلِخَرةِ ٱبِ  74
 الباء في الفاء بإدغاـ َسوؼَ يَػْغِلب فَّ  يَػْغِلْب َفَسوؼَ  74
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلَقْريَِ ْلَقْريَةِ ٱ 75
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  77
ُهُم  ْلِقَتاؿُ ٱَعَلْيِهُم  77  بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  ْلِقَتاؿُ ٱَعَليػْ

77 
 ؛ كَخْشَيِة ؛ َخْشَيةً 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِٱْْلخرَِوَِ؛ِِةِِ؛َِخْشيَِِةِِكَخْشيَِ ْْلِخَرةُ ٱوَ 

نْػَيا ؛ ٱ 77 نِْياِ؛ِٱتَِّقىِٰ تػََّقى  ٱلدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلد 
 تاءالياء بدؿ الب يُْظَلُموفَ  ُتْظَلُموفَ  77

ُمَشيََّدٍة ؛ َحَسَنٌة ؛  78
 َسيَّْئةٌ 

 داً وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحِةِِ؛َِسيّئَِِةِِ؛َِحَسنَِِةُِِمَشيَّدَِ

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِسيّئَِِةَِِحَسنَِ َحَسَنٍة ؛ سيَّْئةٍ  79
 باإلمالة للكسائيِوََكِفىِ  وََكَفى   79
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ِ  تَػَولَّى   80  باإلمالة للكسائيِتـََوّلِّ
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِطَاعَِ طَاَعةٌ  81
  واحداً وقفاً: بإمالة التاء قوالً ِةِِطَائفَِ طَائَِفةٌ  81
 باإلمالة للكسائيِوََكِفىِ  وََكَفى   81
 باإلمالة للكسائي وقفاً: هللُ ٱ َعِسى هللُ ٱَعَسى  84
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو )معاً( ةَِِشَفاعَِ َشَفاَعًة )معاً( 85

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِسيّئَِِةَِِحَسنَِ َحَسَنًة ؛ َسيَّْئةً  85
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبَتحيَّ يَّةٍ بَِتحِ  86
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلقَيامَِ ْلِقَياَمةِ ٱ 87
 باإلشماـْأ ص د قْ  َأْصَدؽُ  87
 التاء في الصاد بإدغاـ َحِصَرت صُُّدورُُىمْ  َحِصَرْت ُصُدورُُىمْ  90
َنةِ ٱ 91 نَِ ْلِفتػْ  ء قواًل واحداً وقفاً: بإمالة التاِةِِٱْلفتـْ

92 

 ؛ َرقَػَبٍة )الثالثة(
 ؛ ُمْؤِمَنٍة )الثالثة(

َوِديٌَة ؛ ُمَسلََّمٌة 
 )معاً(

 َفِديٌَة  ؛ تَػْوبَةً 

ِ)الثَلثة(ِةُِِمْؤمنَِ؛ِِ)الثَلثة(ِةَِِرقـَبَِ
؛ِِةَِِفديَِ؛ِِ)معًا(ِةِِ؛ُِمَسلَّمَِِةَِِوديَِ

 ةِِتـَْوبَِ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً 

 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  92

)فيهما( بثاء بدؿ الباء، وباء  الكسائيقرأ  )معاً(فَػَتثَبَُّتوْا  )معاً(فَػَتبَػيػَُّنوْا  94
 مشددة بدؿ الياء، وتاء بدؿ النوف

نْػَياٱ؛  أَْلَقى   94 نِْيا لدُّ ِ؛ِٱلدُّ  باإلمالة للكسائيِأَْلِقى 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِكثيَِ َكِثيَرةٌ  94
رُ  95 رَ  َغيػْ  بفتح الراء َغيػْ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِدرَجَِ َدرََجةً  95
 باإلمالة للكسائيُِحْسِنِ ـٱلِْ ْلُحْسَنى  ٱ 95
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِوَرحََِِةَِِوَمْغفرَِ َوَمْغِفَرًة ؛ َورََحَمةً  96
ـُهمِْ ػػُهمْ ػػُهُم ؛ َمْأَوىػػ  تَػَوفَّػػػ   97 ـُهُمِ؛َِمْأِوىـــ   باإلمالة للكسائيِتـََوفِّــــ 
كَِ َكةُ ػػى  ْلَملَػػػ   ٱ 97  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلَمَلۤـٰـــٰـى 
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِواسعَِ َواِسَعةً  97
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 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِحيلَِ ِحيَلةً  98
 باإلمالة للكسائي وقفاً: َعِسى َعَسى 99
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِوَسعَِ َوَسَعةً  100
 الدوري: باإلمالةِٱْلِكافرينَِ ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  101

َلةً  102  طَائَِفٌة )معاً( ؛ َميػْ
 َواِحَدةً 

لَِِةِِطَائفَِ  قواًل واحداً  وقفاً: بإمالة التاء ةَِِواحدَِ؛ِِةِِ)معاً(ِ؛َِميـْ

ِ؛َِمْرِضىِ  ؛ َمْرَضى   ُأْخَرى   102  باإلمالة للكسائيُِأْخِرى 
 باإلمالة للكسائي وقفاً:َِأِذىًِ َأذىً  102
 الدوري: باإلمالةِلْلِكافرينَِ لْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  لْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  102
 باإلمالة للكسائيَِأرِىـــ ـكَِ ػػكَ َأرىػػ   105
 بإسكاف الهاء ْىوَ وَ  َوُىوَ  108
 باإلمالة للكسائيِيـَْرِضىِ  يَػْرَضى   108
نْػَياٱ 109 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلقيَــٰــمَِ ٱْلِقيَػػ ػػَمةِ  109
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِخطـــيٰۤئ ئةً َخِطػػػي   112
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِوٱْْلْكمَِِةِِطَائفَِ ْلِحْكَمةَ ٱطَائَِفٌة ؛ وَ  113
ـُهمِْ ػػُهمْ َنْجَوىػػ   114  باإلمالة للكسائيََِنْوِىـــ 
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِبَصَدقَِ ِبَصَدَقةٍ  114
 ـ في الذاؿبإدغاـ الال :الحارث وأب يَػْفَعْل َذِلكَ  يَػْفَعل ذَِّلكَ  يَػْفَعْل َذِلكَ  114
 ووقف عليها بالهاء باإلمالة للكسائي؛ تْ اَمْرِضـ َمْرَضاتِ  114
ِ  ؛ تَػَولَّى   ْلُهَدى  ٱ 115 ِ؛ِتـََوّلِّ  باإلمالة للكسائيِٱْْلُِدى 
 الداؿ في الضاد بإدغاـ فَػَقد ضَّلَّ  فَػَقْد َضلَّ  116
ـُهمِْ ػػُهمْ َمْأَوىػػ   121  باإلمالة للكسائيَِمْأِوىـــ 
 باإلشماـْأ ص د قْ  ْصَدؽُ أَ  122
 باإلمالة للكسائيِأُنِثىِ  أُنَثى   124
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  124
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلَنَّ ْلَجنَّةَ ٱ 124
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  125
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِملَّ ِملَّةَ  125
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َلى   127  باإلمالة للكسائيِ؛ِلْلَيتَــــ ِمىِ ِيـُْتِلىِ  ػَمى  لِْلَيتَػػػ  ؛  يُػتػْ
 باإلمالة للكسائي وقفاً: يـَتَـــ ِمى َمىيَػتَػػػ   127
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱْمَرأَِ ْمَرأَةٌ ٱ 128
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِكٱْلُمَعلَّقَِ ْلُمَعلََّقةُ ٱكَ  129
 باإلمالة للكسائيَِكِفىِ وَِ وََكَفى   132
نْػَيا ٱ 134 نِْياِ )معاً(لدُّ  باإلمالة للكسائي )معاً(ٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِوٱْْلخرَِ ْْلِخَرةِ ٱوَ  134
ِ؛ِٱْْلَِوىِ  ْلَهَوى  ٱ؛  َأْوَلى   135  باإلمالة للكسائيَِأْوِّل 
 الضادالداؿ في  بإدغاـ فَػَقد ضَّلَّ  فَػَقْد َضلَّ  136
 الدوري: باإلمالةِٱْلِكافرينَِ ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  139
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ) معاً(ِةِِٱْلعزَّ ْلِعزََّة ) معاً(ٱ 139
 بضم النوف وكسر الزاي نُػزّْؿَ  نَػزَّؿَ  140
 الدوري: باإلمالة ٱْلِكافرينَِوَ  ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ وَ  ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ وَ  140
 الدوري: باإلمالةِلْلِكافرينَِ لْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  )معاً( لْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  141
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلقَيامَِ ْلِقَياَمةِ ٱ 141
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  142
 باإلمالة للكسائيُِكَساِّلِ  ُكَساَلى   142
 الدوري: باإلمالة ٱْلِكافرينَِ ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  144
 الدوري: باإلمالةِلنِّارٱ لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 145
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 الدوري: باإلمالةِلْلِكافرينَِ لْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  لْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  151
 بالنوف بدؿ الياء نُػْؤتِيِهمْ  يُػْؤتِيِهمْ  152
 بإدغاـ الداؿ في السين فَػَقد سَّأَُلواْ  فَػَقْد َسأَُلواْ  153
 باإلمالة للكسائي )معاً( ُموِسىِ  )معاً( ُموَسى   153
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوَِجْهَرِةِ؛ِٱلصَّـــٰــعَقةِِ ػػِعَقةُ لصَّػػػ  ٱَجْهَرًة ؛  153
 بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  ءَ أْلَنِبَيآٱَوقَػْتِلُهُم  أْلَنِبَيآءَ ٱَوقَػْتِلِهُم  155
 بإدغاـ الالـ في الطاء َبل طََّبعَ  َبْل طََبعَ  155
 وقفاً: باإلمالة للكسائي عيِسى ِعيَسى 157
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِٱْلقيَــٰــَمةِِ ٱْلِقيَػػ ػػَمةِ  159
اَِْوَأْخِذُىُم  اْ لرّْبَػو  ٱَوَأْخِذِىُم  161  لهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً بضم ا ٱلّرِبو 
اِْ اْ لرّْبَػو  ٱ 161  باإلمالة للكسائيِٱلّرِبو 
 الدوري: باإلمالة لْلِكافرينَِ لْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  لْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  161
 باإلمالة للكسائيَِوعيِسىِ  َوِعيَسى   163
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   164
 إمالة التاء قواًل واحداً وقفاً: بُِحجَّةِِ ُحجَّةٌ  165
َكةِِ َكةُ ػػػى  ْلَملَػػػ   ٱوَ  166  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً َِوٱْلَمَلۤـٰـــٰــىِٕ
 باإلمالة للكسائيِوََكِفىِ  وََكَفى   166
 بإدغاـ الداؿ في الضاد َقد ضَّلُّواْ  َقْد َضلُّواْ  167
 في الجيمبإدغاـ الداؿ  َقد جَّآءَُكمُ  َقْد َجآءَُكمُ  170
 وقفاً: باإلمالة للكسائي عيِسى ِعيَسى 171
ـَهاِ؛ِوََكِفىِ  ػػَها ؛ وََكَفى  أَْلَقػػػ   171  باإلمالة للكسائيِأَْلِقـــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِثـَلَـــٰــَثةِِ ػػَثةٌ ثَػلَػػػ   171
 باإلمالة للكسائيِوََكِفىِ  وََكَفى   171
َكةِِ َكةُ ى  ػػػْلَملَػػػ   ٱ 172  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِٱْلَمَلۤـٰـــٰــىِٕ
 بإدغاـ الداؿ في الجيم َقد جَّآءَُكم َقْد َجآءَُكم 174
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً َِرْحَةِِ رَْحَمةٍ  175
 قواًل واحداً وقفاً: بإمالة التاء ِٱْلَكلَـــٰــَلِةِِ؛ِإْخوةِِ ػػَلِة ؛ ِإْخوةً ْلَكلَػػػ  ٱ 176
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  176
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 المائدة( سورة  5) 
 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِهيَمةِِـَِب بَِهيَمةُ  1
َلى   1  باإلمالة للكسائيِيـُْتِلىِ  يُػتػْ
 باإلمالة للكسائيَِوٱلتـ ْقِوىِ  لتػَّْقَوى  ٱوَ  2

3 
  ْلُمْوُقوَذةُ ٱْلَمْيَتُة ؛ وَ ٱ

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  يَةَِِوٱْلُمتَػَردّْ ؛َِِذةِِِوٱْلَمْيَتِةِ؛َِوٱْلُمْوقُِ يَةُ ْلُمتَػَردّْ ٱوَ 

ْلُمْنَخِنَقُة ؛ ٱوَ  3
 َمْخَمَصةٍ ؛  لنَِّطيَحةُ ٱوَ 

 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ََمَْمَصةِِ؛َِِوٱْلُمْنَخنَقِةِ؛َِوٱلنَّطيَحةِِ

 من التقاء الساكنين بالضم تخلص ْضطُرَّ ٱَفَمُن  ْضطُرَّ ٱَفَمِن  3
 بكسر الصاد )معاً(ْلُمْحِصَناُت ٱوَ  )معاً(ْلُمْحَصَناُت ٱوَ  5
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  5
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِٱْْلخَرةِِ ْْلِخَرةِ ٱ 5
 باإلمالة للكسائيَِمْرِضىِ  َمْرَضى   6
 بحذؼ األلف َلَمْسُتمُ  َمْسُتمُ لَػػػ   6
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِنْعَمةِِ نِْعَمةَ  7
 باإلمالة للكسائيِللتـ ْقِوىِ  ِللتػَّْقَوى   8
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِرَ َمْغفِ  َمْغِفَرةٌ  9
 وقفاً: بالهاء؛ وال يخفى إمالة التاء قوالً واحداً ْنعَمتْ  نِْعَمتَ  11
 اـ الداؿ في الضادبإدغ فَػَقد ضَّلَّ  فَػَقْد َضلَّ  12

بحذؼ األلف وتشديد الياء، ووقفًا: بإمالة َِقسيَّةِِ ػِسَيةً قَػػػ   13
 التاء قوالً واحداً 

َنةِِ َنةٍ خآى   13  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِخآى 
ـِرىِ  ػػَرى  َنَصػػػ   14  باإلمالة للكسائيَِنَصــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِ؛ِٱْلقَياَمةِِٱْلَعَداَوِةِ ْلِقَياَمةِ ٱْلَعَداَوَة ؛ ٱ 14
 بإدغاـ الداؿ في الجيم )معاً(َقد جَّآءَُكْم  )معاً(َقْد َجآءَُكْم  15
ـِرىِ  ػػَرى  لنََّصػػػ  ٱوَ  18  باإلمالة للكسائيَِوٱلن َصــــ 

19 
 َقْد َجآءَُكمْ 
 اؿ في الجيمبإدغاـ الد فَػَقْد َجآءَُكم؛  َقد جَّآءَُكمْ  فَػَقْد َجآءَُكم
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َرةٍ  19 َرةِِ فَػتػْ  وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِفـَتـْ
 باإلمالة للكسائيُِموِسٰىِ؛َِوَءاتِـــٰــُكم ػػُكم؛ َوَءاتَػػػ   ُموَسى   20
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِنْعَمةِِ نِْعَمةَ  20
 داً وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحِٱْلُمَقدََّسةِِ ْلُمَقدََّسةَ ٱ 21
 الدوري: باإلمالةَِأْدبِارُكمِْ َأْدبَارُِكمْ  َأْدبَارُِكمْ  21
ـُموِسىِ  ػػُموَسى  يَػػػ   22  باإلمالة للكسائيِيَـــ 
 الدوري: باإلمالةَِجبِّارينَِ َجبَّارِينَ  َجبَّارِينَ  22
ُهُم  ْلبابَ ٱَعَلْيِهُم  23  بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  ْلبابَ ٱَعَليػْ
ـُموِسىِ  ػػُموَسى  يَػػػ   24  باإلمالة للكسائيِيَـــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ُُِمَرََّمِةِ؛َِسَنةِِ ُمَحرََّمٌة ؛ َسَنةً  26
 بإسكاف ياء اإلضافة، والمد الجائز جلي ِإلَْيكَ  َيِدي   َيِدَي ِإلَْيكَ  28
 الدوري: باإلمالةِٱلنِّار لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 29
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو )معاً( َسْوَءةِِ عاً()مَسْوَءَة  31
َلِتِ  ػػَويْػَلَتى  يَػػ   31 ـَويـْ  باإلمالة للكسائيِيَـــــ 
 (أللف التي بعد الياء)اباإلمالة للكسائي، َِأْحِياَىا َأْحَياَىا 32
 وقفاً: باإلمالة للكسائي َأْحِيا َأْحَيا 32
 بإدغاـ الداؿ في الجيم آَءتْػُهمْ َوَلَقد جَّ  َوَلَقْد َجآَءتْػُهمْ  32
نْػَياٱ 33 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِٱْْلخَرةِِ ْْلِخَرةِ ٱ 33
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِٱْلَوسيَلةِِ ْلَوِسيَلةَ ٱ 35
  واحداً وقفاً: بإمالة التاء قوالً ِٱْلقيَــٰــَمةِِ ٱْلِقيَػػ ػػَمةِ  36
 الدوري: باإلمالةِٱلنِّار لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 37
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوَِوٱلسَّارقَةِِ لسَّارِقَةُ ٱوَ  38
 الدوري: باإلمالةُِيِسارُعونَِ ُيَسارُِعوفَ  ُيَسارُِعوفَ  41
نْػَياٱ 41 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 مالة التاء قواًل واحداً وقفاً: بإِٱْْلخَرةِِ ْْلِخَرةِ ٱ 41
 بضم الحاء ِللسُُّحتِ  ِللسُّْحتِ  42
ـةُِ ػػةُ لتػَّْورَىػػ  ٱ 43  باإلمالة للكسائيِٱلتـ ْورِىـــ 
ـةَِ ػػةَ لتػَّْورَىػػ  ٱ 44  باإلمالة للكسائيِٱلتـ ْورِىـــ 
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 وقفاً: باإلمالة للكسائيُِىِدى ُىدىً  44

45 
 أْلَنفَ ٱْلَعْيَن ؛ و ٱوَ 
لسّْنَّ  ٱأْلُُذَف ؛ وَ ٱو 

 ْلُجُروحَ ٱوَ 

أْلُُذُف  ٱأْلَنُف ؛ و ٱْلَعْيُن ؛ و ٱوَ 
 بالرفع في األلفاظ الخمسة ْلُجُروحُ ٱلسّْنُّ ؛ وَ ٱوَ 

 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  45
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوَِكفَّارَةِِ َكفَّارَةٌ  45
 : باإلمالةالدوري َءاثِــــ رىم ػرِِىمَءاثَػػػ   ػرِِىمَءاثَػػػ   46

46 
؛   ِبِعيَسى ؛ ُىدىً 

 وقفاً: باإلمالة للكسائي َوُىِدى؛ِِبعيِسىِ؛ُِىِدى َوُىدىً 

 باإلمالة للكسائي )معاً( ٱلتـ ْورِىـــ ـة )معاً(ػػِة لتػَّْورَىػػ  ٱ 46
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوَِوَمْوعظَةِِ َوَمْوِعظَةً  46
 التاء بخلٍف عنووقفاً: بإمالة ِشْرَعةِِ ِشْرَعةً  48
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ُِأمَِّةِ؛َِواحَدةِِ ُأمًَّة ؛ َواِحَدةً  48
 باإلمالة للكسائيَِءاتِـــ ـُكم ػػُكمَءاتَػػ   48
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم ْحُكمٱَوَأُف  ْحُكمٱَوَأِف  49
 لة التاء قواًل واحداً وقفاً: بإماِٱْْلَــٰــهليَّةِِ ػػِهِليَّةِ ْلَجػػ  ٱ 50
ـِرىِ  ػػَرى  لنََّصػػػ  ٱوَ  51  باإلمالة للكسائيَِوٱلن َصــــ 
 وقفاً: باإلمالة للكسائي فـََعِسى؛ِفـَََتِىِ فَػَعَسى؛ فَػتَػَرى  52
 الدوري: باإلمالة ُيِســـ ـرُعونَِ ػػرُِعوفَ ُيَسػػ   ػػرُِعوفَ ُيَسػػ   52
 يباإلمالة للكسائِْخِشىِ ـنَِ َنْخَشى   52
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِرَ َداى   َرةٌ َداى   52
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً َِأذلَِّةِ؛َِأعزَِّةِ؛َِلْوَمةِِ َأِذلٍَّة ؛ َأِعزٍَّة ؛ َلْوَمةَ  54
 الدوري: باإلمالةِٱْلِكافرينَِ ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  54
 بهمز الواو اً ُىُزؤ  ُىُزواً  57

 رِ َوٱْلُكفِّا ْلُكفَّارِ ٱوَ  ْلُكفَّارَ ٱوَ  57
الكسائي بكسر الراء، وال يخفى أف الدوري: 

 باإلمالة
 بهمز الواو ُىُزؤاً  ُىُزواً  58
 بإدغاـ الالـ في التاء َىل تَّنِقُموفَ  َىْل تَنِقُموفَ  59
 بإمالة التاء قواًل واحداً وقفاً: َِمُثوبَِةِ؛ِٱْلقَرَدةِِ ْلِقَرَدةَ ٱَمُثوبًَة ؛  60
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 باإلمالة للكسائيَِوَتِرىِ  َوتَػَرى   62
 الدوري: باإلمالة ُيِســـ ـرُعونَِ ػػرُِعوفَ ُيَسػػ   ػػرُِعوفَ ُيَسػػ   62
 بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  تَ لسُّحُ ٱَوَأْكِلُهُم  لسُّْحتَ ٱَوَأْكِلِهُم  62
 بضم الحاء لسُُّحتَ ٱ لسُّْحتَ ٱ 62
َهػػػ  يػَ  63 ـُهمُِ ػػُهمُ نػْ  باإلمالة للكسائيِيـَْنِهــــ 

 إْلْثمَ ٱقَػْوِلِهُم  63
 بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  تَ لسُّحُ ٱَوَأْكِلُهُم ؛  إْلْثمَ ٱقَػْوِلُهُم  لسُّْحتَ ٱَوَأْكِلِهُم 

 بضم الحاء لسُُّحتَ ٱ لسُّْحتَ ٱ 63

64 
 ْلَعَداَوةَ ٱَمْغُلوَلٌة ؛ 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ٱْلقيَــٰــَمةِِ؛ُِِلوَلِةِ؛ِٱْلَعَداَوةَِِمغِْ ٱْلِقيَػػ ػػَمةِ 

ـةَِ ػػةَ لتػَّْورَىػػ  ٱ 66  باإلمالة للكسائيِٱلتـ ْورِىـــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ُِأمَِّةِ؛ُِمْقَتصَدةِِ ُأمٌَّة ؛ ُمْقَتِصَدةٌ  66
 الدوري: باإلمالة ٱْلِكافرينَِ رِينَ ٱْلَكػػػػػ ػػػفِ  ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  67
ـةَِ ػػةَ لتػَّْورَىػػ  ٱ 68  باإلمالة للكسائيِٱلتـ ْورِىـــ 
 الدوري: باإلمالة ٱْلِكافرينَِ ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  68
ـِرىِ  ػػَرى  لنََّصػػػ  ٱوَ  69  باإلمالة للكسائيَِوٱلن َصــــ 
 مالة للكسائيباإلِتـَْهِوىِ  تَػْهَوى   70
 بضم النوف َتُكوفُ  َتُكوفَ  71
َنةٌ  71 َنةِِ ِفتػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِفتـْ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِٱْْلَنَّةِِ ْلَجنَّةَ ٱ 72
ـوُِ ػػوُ َوَمْأَوىػػ   72  باإلمالة للكسائيَِوَمْأِوىـــ 
 ةالدوري: باإلمال أَنِصار أَنَصارٍ  أَنَصارٍ  72
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِثـَلَـــٰــَثةِِ ػػَثةٍ ثَػلَػػػ   73
يَقةٌ  75  وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِصّديَقةِِ ِصدّْ
ِ  أَنَّى   75  باإلمالة للكسائيَِأّنِ
 بإدغاـ الداؿ في الضاد َقد ضَّلُّواْ  َقْد َضلُّواْ  77
 ئيوقفاً: باإلمالة للكسا َوعيِسى َوِعيَسى 78
 باإلمالة للكسائيَِتِرىِ  تَػَرى   80
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 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً َِعَداَوِةِ؛َِمَودَّةِِ َعَداَوًة ؛ َمَودَّةً  82
ـِرىِ  ػػَرى  َنَصػػػ   82  باإلمالة للكسائيَِنَصــــ 
 باإلمالة للكسائيَِتِرىِ  تَػَرى   83
 بتخفيف القاؼ َعَقدتُّمُ  َعقَّدتُّمُ  89
َِكفَّـــٰــرَِِةَِِعَشرَِ ػػَرةُ ِة ؛َكفَّػػػ  َعَشرَ  89  وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِ؛
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِثـَلَـــٰــثَِِةَِِرقـَبَِ ػػَثةِ َرقَػَبٍة ؛ ثَػلَػػػ   89
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلَعَداوَِ ْلَعَداَوةَ ٱ 91
 إلمالة للكسائيباِٱْعَتِدىِ  ْعَتَدى  ٱ 94
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلَكْعبَِ ْلَكْعَبةِ ٱ 95
ـرَِ ػػَرةٌ َكفَّػػػ   95  وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِكف ــــ 
 فيو ألنو واوي ال إمالة عفا عفا 95
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِوللسَّيَّارَِ َوِللسَّيَّارَةِ  96
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلَكْعبَِ ةَ ْلَكْعبَ ٱ 97
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِكثْـرَِ َكثْػَرةُ  100
 فيو ألنو واوي ال إمالة عفا عفا 101
 الداؿ في السين بإدغاـ َقد سَّأََلَها َقْد َسأََلَها 102
 الدوري: باإلمالة ِكافرينَِ َكاِفرِينَ  َكاِفرِينَ  102

َبٍة ؛ يَرٍة ؛ َساى  َبحِ  103
 َوِصيَلةٍ 

بَِِةِِحيَِـَِب  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِوصيلَِِةِِ؛َِساى 

 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  104

 ْلوِصيَّةِ ٱػػَدُة ؛ َشَهػػ   106
 ػػَدةَ ُمِصيَبُة ؛ َشَهػػ  

ِ؛ِةِِ؛ُِمصيبَِِةِِ؛ِٱْلوصيَِّةَِِشَهــٰــدَِ
 قواًل واحداً  وقفاً: بإمالة التاء ةَِِشَهــٰــدَِ

 باإلمالة للكسائيِقـُْرِبِ  قُػْرَبى   106

 ْسُتِحقَّ ٱ ْسَتَحقَّ ٱ 107
التاء وكسر الحاء، وال يخفى أنو  الكسائيضم 

 يبتدئ بهمزة وصل مضمومة
ُهُم  نِ أْلَْولَيَػػػ  ٱَعَلْيِهُم  107  بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  نِ أْلَْولَيَػػػ  ٱَعَليػْ
 باإلمالة للكسائيِِنِ َأدِْ َأْدَنى   108
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبٱلشََّهــٰــدَِ ػػَدةِ لشََّهػػ  ٱبِ  108



 فرش الجزء السابع                                                                             الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 يةاآل

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة الكسائي
 البيان

 الدوري أبو الحارث
 

                                                                                                                 111      

 

 

 باإلمالة للكسائي وقفاً: يَــــ عيِسى ِعيَسىيَػػػػ   110
َِكَهْيئَِِةَِِوٱْْلْكمَِ ْلِحْكَمَة ؛َكَهْيَئةِ ٱوَ  110  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛
ـَةِ؛ِٱْلَمْوِتىِ  ْلَمْوَتى  ٱػػَة ؛ ْورَىػػ  لتػَّ ٱوَ  110  باإلمالة للكسائيَِوٱلتـ ْورِىـــ 

َوِإْذ َتْخُلُق ؛ َوِإْذ  110
 ُتْخِرجُ 

 بإدغاـ الذاؿ في التاء َوِإذ تَّْخُلُق ؛ َوِإذ تُّْخِرجُ 

 وكسر الحاء ،وألف بعدىا ،بفتح السين َساِحرٌ  ِسْحرٌ  110
 باإلمالة للكسائي وقفاً: ِسىيَــــ عي ِعيَسىيَػػػػ   112
 وصالً وإدغاـ الالـ في التاء  الياء،تاء بدؿ الب َىل تَّْسَتِطيعُ  َىْل َيْسَتِطيعُ  112
 بفتح الباء رَبَّكَ  رَبُّكَ  112
دَِ َدةً َماى   112  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِماى 
 في الصادالداؿ  بإدغاـ َقد صََّدقْػتَػَنا َقْد َصَدقْػتَػَنا 113
 باإلمالة للكسائي وقفاً: عيِسى ِعيَسى 114
دَِ َدًة ؛ َوَءايَةً َماى   114  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِوَءايَِِةَِِماى 
 ، واإلخفاء جليوتخفيف الزاي بإسكاف النوف، ُمنزُِلَها ُمنَػزُّْلَها 115
 ائيباإلمالة للكس وقفاً: يَــــ عيِسى ِعيَسىيَػػػػ   116
 وال يخفى المد الجائز ،بإسكاف الياء ِإَلَهْينِ  َوُأمّْي   َوُأمَّْي ِإَلَهْينِ  116
 بالضمتخلص من التقاء الساكنين  ْعُبُدواْ ٱَأُف  ْعُبُدواْ ٱَأِف  117
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  120

 
 األنعام( سورة  6) 

 

 باإلمالة للكسائيَِقِضىِ  َقَضى   2
 باإلمالة للكسائي وقفاً:ِمِّىُمسَِ ُمَسّمىً  2
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  3
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِءايَِ َءايَةٍ  4
 بالضمتخلص من التقاء الساكنين  ْستُػْهِزئَ ٱَوَلَقُد  ْستُػْهِزئَ ٱَوَلَقِد  10
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِعـــٰــقبَِ ػػِقَبةُ َعػػػ   11
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِٱْلقيَـــٰــمَِِةِِمَِـٱلرَّحِْ ػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱلرَّْحَمَة ؛ ٱ 12
 الدوري: باإلمالة َوٱلن ِهار لنػََّهارِ ٱوَ  لنػََّهارِ ٱوَ  13
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 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  13
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  14
 الراء بفتح الياء وكسر َيْصِرؼْ  ُيْصَرؼْ  16
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  17
 بإسكاف الهاء )معاً(َوْىَو  )معاً(َوُىَو  18
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِِةـَِِهـِةِ؛َِءالَشَهــٰــدَِ ػػَدًة ؛ َءاِلَهةً َشَهػػ   19
 باإلمالة للكسائيُِأْخِرىِ  ُأْخَرى   19
 باإلمالة للكسائيِٱفْـََتِىِ  فْػتَػَرى  ٱ 21
 بياء التذكير َيُكن َتُكن 23
َنتُػُهمْ  23 َنتَػُهمْ  ِفتػْ  بفتح التاء الثانية ِفتػْ
 بفتح الباء رَبػََّنا رَبػَّْنا 23
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِءايَِِةَِِأكنَّ َأِكنًَّة ؛ َءايَةً  25
 الدوري: باإلمالة مْ هِ ػنِ َءاِذا َءاَذانِِهمْ  َءاَذانِِهمْ  25
 باإلمالة للكسائيَِتِرىِ  تَػَرى   27
 الدوري: باإلمالة ٱلنِّار لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 27
 بضم الباء ُنَكذّْبُ  ُنَكذّْبَ  27
 الثانيةبضم النوف  َنُكوفُ  َنُكوفَ  27
 فيو ألنو واوي ال إمالة بدا بدا 28
نْػَياٱ 29 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
ِ؛ِبَِلىِ  ؛ بَػَلى   تَػَرى   30  باإلمالة للكسائيَِتِرى 
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱلس اعَِ لسَّاَعةُ ٱ 31
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبـَْغتَِ بَػْغَتةً  31
نْػَياٱ 32 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائي ٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلخرَِ ْْلِخَرةُ ٱ 32
 تاءالياء بدؿ الب يَػْعِقُلوفَ  تَػْعِقُلوفَ  32
بُوَنكَ  33  بإسكاف الكاؼ وتخفيف الذاؿ ُيْكِذبُوَنكَ  ُيَكذّْ
ـُهمِْ ػػُهمْ أَتَػػػ   34  باإلمالة للكسائيِأَتِــــ 
 الداؿ في الجيم بإدغاـ َوَلَقد جَّاَءؾَ  َوَلَقْد َجاَءؾَ  34
َــايَِ ػػايَةٍ بِػػ َ  35 ـ   وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبـ
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 باإلمالة للكسائيُِهِدىِ ـٱلِْ ْلُهَدى  ٱ 35
 باإلمالة للكسائيَِوٱْلَمْوِتىِ  ْلَمْوَتى  ٱوَ  36
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِءايَِِةَِِءايَِ َءايٌَة ؛ َءايَةً  37
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِدآبَّ َدآبَّةٍ  38
 لهمزة الثانيةبإسقاط ا َأرَيْػَتُكمْ  َأرََءيْػَتُكمْ  40
ـُكمِْ ػػُكمْ أَتَػػػ   40  باإلمالة للكسائيِأَتِـــ 
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱلسَّاعَِ لسَّاَعةُ ٱ 40
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبـَْغتَِ بَػْغَتةً  44
 بإسقاط الهمزة الثانية َأرَيْػُتمْ  َأرََءيْػُتمْ  46
ِدف ونْ  َيْصِدُفوفَ  46  شماـباإلْي ص 
 بإسقاط الهمزة الثانية َأرَيْػَتُكمْ  َأرََءيْػَتُكمْ  47
ـُكمِْ ػػُكمْ أَتَػػػ   47  باإلمالة للكسائيِأَتِــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبـَْغتَِ بَػْغَتةً  47
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِجْهرَِ َجْهَرةً  47
ِ؛ِٱْْلَِ أْلَْعَمى  ٱ؛  يُوَحى   50  باإلمالة للكسائيِْعِمىِ يُوِحى 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِجَهــٰــلَِـ؛ِبِةِِٱلرَّحَِْ ػػَلةٍ لرَّْحَمَة ؛ ِبَجَهػػ  ٱ 54
 بكسر الهمزةِنَّوُ ؛ فَإِ  نَّوُ إِ  أَنَُّو ؛ فَأَنَّوُ  54
 اءً ياء األولى تبإبداؿ ال َولَِيْسَتِبينَ  َولَِتْسَتِبينَ  55
 الداؿ في الضاد بإدغاـ َقد ضََّلْلتُ  تُ َقْد َضَللْ  56
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبيّـنَِ بيػَّْنةٍ  57

 يَػْقضِ  يَػُقصُّ  57
وضاد مكسورة مخففة بدؿ  ،بإسكاف القاؼ
 ، وال تخفى القلقلةالصاد

 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  57
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِوَرقَِ َوَرَقةٍ  59
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِحبَّ َحبَّةٍ  59
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  60
 باإلمالة للكسائيِيـَتَـَوفِّـــــ ـُكمِ؛ِليُـْقِضىِ  ػػُكم ؛ لِيُػْقَضى  يَػتَػَوفَّػػػ   60
 الدوري: باإلمالة بٱلن ِهار لنػََّهارِ ٱبِ  لنػََّهارِ ٱبِ  60
 اإلمالة للكسائيب وقفاً:ُِمَسمِّى ُمَسّمىً  60
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 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  61
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِحَفظَِ َحَفظَةً  61
ـُهمُِ ػػُهمُ َمْولَػػػ   62  باإلمالة للكسائيَِمْولِـــــ 
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  62
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِوُخْفيَِ َوُخْفَيةً  63
ـَنا ػػَناأَنَجػػ   63  باإلمالة للكسائيَِأَِنــــ 
 بالضمتخلص من التقاء الساكنين  نظُرْ ٱبَػْعٍض  نظُرْ ٱبَػْعٍض  65
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  66
 باإلمالة للكسائيِْكِرىِ لذِّٱ لذّْْكَرى  ٱ 68
 باإلمالة للكسائيِذْكِرىِ  ِذْكَرى   69
نْػَياٱ 70 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 باإلمالة للكسائيِـاِ؛ِٱْْلُِدىِ نَىِدىـــ  ْلُهَدى  ٱا ؛ نػػَىَدىػػ   71
 باإلمالة للكسائي وقفاً:ُِهِدىِ؛ُِىِدىـٱلِْ ْلُهَدى ؛ ُىَدىٱ 71
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  72
 بإسكاف الهاء )معاً(َوْىَو  )معاً(َوُىَو  73
 اً: بإمالة التاء قواًل واحداً وقفِةَِِوٱلشََّهــٰــدَِ ػػَدةِ لشََّهػػ  ٱوَ  73
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِهَِـَءال َءاِلَهةً  74
 باإلمالة للكسائيَِأرِىـــ ـكَِ ػػكَ َأرَىػػ   74
َِكوَْكباًِ رََءا َكوَْكباً  76  )الراء والهمزة( باإلمالة للكسائيِرِِءا
 إمالة وصاًل: بدوفاء والهمزة، وقفاً: بإمالة الر  ْلَقَمرَ ٱ رِِءا ْلَقَمرَ ٱرََءا  77
 إمالة وصاًل: بدوفوقفاً: بإمالة الراء والهمزة،  لشَّْمسَ ٱ رِِءا لشَّْمسَ ٱرََءا  78
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِبَازغَِ بَازَِغةً  78
 اإلضافةبإسكاف ياء  َوْجِهيْ  َوْجِهيَ  79
 باإلمالة للكسائيِىػػ ػػنِ َىدِِ ػػنِ َىَدىػػ   80
 باإلمالة للكسائيَِوُموِسىِ  َوُموَسى   84
ِ؛َِوعيِسىِ  ؛ َوِعيَسى   َوَيْحَيى   85  باإلمالة للكسائيَِوََيِْي 
 وإسكاف الياء ،فتحهامع بتشديد الالـ  لَّْيَسعَ ٱوَ  ْلَيَسعَ ٱوَ  86
 باإلمالة للكسائي وقفاً: ُىِدى ُىَدى 88
 ة التاء قواًل واحداً وقفاً: بإمالِةَِِوٱلن بُـوَِّ لنُّبُػوَّةَ ٱوَ  89
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 الدوري: باإلمالة بِكافرينَِ ِبَكاِفرِينَ  ِبَكاِفرِينَ  89
 باإلمالة للكسائي وقفاً: َىِدى َىَدى 90
ـُهُمِ؛ِذْكِرىِ  ػػُهُم ؛ ِذْكَرى  فَِبُهَدىػػ   90  باإلمالة للكسائيِفَبُهِدىـــ 

 ْقتِد قلٱوصاًل:  قْػَتِدهٱ 90
 قتدْ ٱوقفاً: 

 ت على الراجح، وقد قرأالهاء ىنا ىاء سك
 بإثباتها وقفًا، وحذفها وصالً الكسائي 

 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   91
 باإلمالة للكسائي وقفاً:َِوُىِدى َوُىدىً  91
 باإلمالة للكسائيِٱْلُقِرىِ  ْلُقَرى  ٱ 92
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبٱْْلخرَِ ْْلِخَرةِ ٱبِ  92
ِ؛ِنَِرىِ  ؛ نَػَرى   فْػتَػَرى  ٱ 93  باإلمالة للكسائيِٱفْـََتِى 
كَِ َكةُ ػػى  ْلَملَػػ   ٱوَ  93  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِوٱْلَملۤـٰـَـٰـى 
ْئُتُمونَا َوَلَقْد ِجْئُتُمونَا 94  الداؿ في الجيم بإدغاـ َوَلَقد جّْ
ِ؛ِنَِرىِ  ؛ نَػَرى   فُػَراَدى   94  باإلمالة للكسائيِفـَُراِدى 
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِمرَّ َمرَّةٍ  94
ِ؛ِفََأِنِ  ؛ فَأَنَّى   لنػََّوى  ٱوَ  95  باإلمالة للكسائيَِوٱلن ِوى 
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  97
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  98
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِواحدَِ َواِحَدةٍ  98
 سكاف الهاءبإ َوْىوَ  َوُىوَ  99
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِدانيَِ َدانَِيةٌ  99
 بالضمتخلص من التقاء الساكنين  ُرواْ ظُ نٱػػبٍو ُمَتَشػػ   ُرواْ ظُ نٱػػِبٍو ُمَتَشػػ   99
 بضم الثاء والميم ثُُمرِهِ  ثََمرِهِ  99
 باإلمالة للكسائيَِوتـََعاِّلِ  َوتَػَعاَلى   100
ِ  أَنَّى   101  باإلمالة للكسائيَِأّنِ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِصــٰــحبَِ ػػِحَبةٌ َصػػ   101
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  101
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  102
 بإسكاف الهاء )معاً(َوْىَو  )معاً(َوُىَو  103
 الداؿ في الجيم بإدغاـ َقد جَّاءَُكم َقْد َجاءَُكم 104
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 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِأمَِّ مَّةٍ أُ  108
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِءايَِ َءايَةٌ  109
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِمرَّ َمرَّةٍ  110
ـن ػػِنِهمْ طُْغيَػػػ   ػػِنِهمْ طُْغيَػػػ   110  الدوري: باإلمالة مِْهطُْغيِــــ 
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ُهُم  َكةَ ػػى  لَػػ   ْلمَ ٱِإلَْيِهُم  111 كَِإلَيػْ  بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  ةِِٱْلَملۤـٰـَـٰـى 
كَِ َكةَ ػػى  ْلَملَػػ   ٱ 111  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِٱْلَملۤـٰـَـٰـى 
 باإلمالة للكسائيِٱْلَمْوِتىِ  ْلَمْوَتى  ٱ 111
 باإلمالة للكسائيَِولَتْصِغىِ  َولَِتْصَغى   113
ــدَِ ْْلِخَرةِ ٱػػَدُة ؛ بِ ػػػ ِ َأفْ  113 ـ   بإمالة التاء قواًل واحداً وقفاً: ِةِِ؛ِبٱْْلخرَِِةَِِأفْــ
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  114
 ، واإلخفاء جليبإسكاف النوف وتخفيف الزاي ُمنَزؿٌ  ُمنَػزَّؿٌ  114
 وال يخفى إمالة التاء قوالً واحداً  ؛وقفاً: بالهاءَْكِلَمتْ  َكِلَمتُ  115
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  115
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  117
ـَ  119 ـَ  َحرَّ  ، وترقيق الراء جليبضم الحاء وكسر الراء ُحرّْ
 الدوري: باإلمالة لْلِكافرينَِ لْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  لْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  122
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِقـَْريَِ قَػْريَةٍ  123
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِءايَِ َءايَةٌ  124
 باإلمالة للكسائيِنـُْتِتىِ  نُػْؤَتى   124

كسر بزيادة ألف بعد الالـ، وب أيقرأ بالجمع،  ےِرَسااَلتِوِ  كِرَسالََتوُ  124
 مع صلتها بالياء التاء والهاء

 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  127
 بالنوف بدؿ الياء ُرُىمْ َنْحشُ  َيْحُشُرُىمْ  128
ـُكمِْ ػػُكمْ َمثْػَوىػػ   128  باإلمالة للكسائيَِمْثوِىـــ 
نْػَياٱ 130 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 الدوري: باإلمالة ِكافرينَِ َكاِفرِينَ  َكاِفرِينَ  130
 باإلمالة للكسائيِٱْلُقِرىِ  ْلُقَرى  ٱ 131
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ُِذرّيَِّةِِٱلرَّحَِْ لرَّْحَمِة ؛ ُذرّْيَّةِ ٱ 133
 بياء التذكير بدؿ تاء التأنيث َيُكوفُ  َتُكوفُ  135
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِعــٰــقبَِ ػػِقَبةُ َعػػ   135
ا لدَّارِ ٱ لدَّارِ ٱ 135  الدوري: باإلمالة رِ ٱلدِّ
 بضم الزاي ِبُزْعِمِهمْ  ِبَزْعِمِهمْ  136
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 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  136
 بضم الزاي ِبُزْعِمِهمْ  ِبَزْعِمِهمْ  138
 التاء في الظاء بإدغاـ ُحرَّْمت ظُُّهورَُىا ُحرَّْمْت ظُُهورَُىا 138
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِخالصَِ َخاِلَصةٌ  139
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِمْيتَِ َمْيَتةً  139
 الداؿ في الضاد بإدغاـ َقد ضَّلُّواْ  َقْد َضلُّواْ  140
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  141
 بضم الثاء والميم ثُُمرِهِ  ثََمرِهِ  141
 بكسر الحاء ِحَصاِدهِ  َحَصاِدهِ  141
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِحُولَِ َحُموَلةً  142
 : بإمالة التاء قواًل واحداً وقفاً ِةََِِثَــٰــنيَِ ػػِنَيةَ ثََمػػ   143
ـُكُمِ؛ِٱفْـََتِىِ  فْػتَػَرى  ٱػػُكُم ؛ َوصَّػػ   144 ـــــ   باإلمالة للكسائيَِوصِّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِمْيتَِ َمْيَتةً  145
 بالضمتخلص من التقاء الساكنين  ْضطُرَّ ٱَفَمُن  ْضطُرَّ ٱَفَمِن  145
 التاء في الظاء بإدغاـ َحَمَلت ظُُّهورُُىَما َحَمَلْت ظُُهورُُىَما 146
 التي بعد الياء(األلف ) باإلمالة للكسائي،ِٱْْلََوايِا ْلَحَوايَاٱ 146
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِرحَِْ رَْحَمةٍ  147
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِواسعَِ َواِسَعةٍ  147
 : بإمالة التاء قواًل واحداً وقفاً ِةِِٱْْلُجَِّ ْلُحجَّةُ ٱ 149
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱْلبَــٰــلغَِ ػػِلَغةُ ْلبَػػ  ٱ 149
ـُكمِْـلَِ ػػُكمْ َلَهَدىػػ   149  باإلمالة للكسائيَِهِدىـــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبٱْْلخرَِ ْْلِخَرةِ ٱبِ  150
ـُكم ػػُكمَوصَّػػ   151 ــــ   لة للكسائيباإلماَِوصِّ
ـــــ ـُكم ػػُكم؛ َوصَّػػ   قُػْرَبى   152 ِ؛َِوصِّ  باإلمالة للكسائيِقـُْرِب 
 بكسر الهمزة َوِإفَّ  َوَأفَّ  153
ـُكم ػػُكمَوصَّػػ   153 ـــــ   باإلمالة للكسائيَِوصِّ

154 
ػػَب ؛ ْلِكتَػػ  ٱُموَسى 

 كسائيباإلمالة لل وقفاً:ِْلكتَـــ ـَبِ؛َِوُىِدىٱُموِسىِ َوُىدىً 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِوَرحَِْ َورَْحَمةً  154
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 باإلمالة للكسائيَِأْىِدىِ  َأْىَدى   157
 الداؿ في الجيم بإدغاـ فَػَقد جَّاءَُكم فَػَقْد َجاءَُكم 157
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِوَرحَِِْةِِبـَيّـنَِ بَػيػَّْنٌة ؛ َورَْحَمةٌ  157
 باإلمالة للكسائي وقفاً:َِوُىِدى دىً َوىُ  157
ِدف ونْ  )معاً(َيْصِدُفوَف  157  باإلشماـ )معاً( ي ص 
 بياء التذكير بدؿ تاء التأنيث يَْأتِيَػُهمُ  تَْأتِيَػُهمُ  158
كَِ َكةُ ػػى  ْلَملَػػ   ٱ 158  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلَملۤـٰـَـٰـى 
 وتخفيف الراء ،ألف بعد الفاءب فَارَُقواْ  فَػرَُّقواْ  159
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِلسَّّيئَِٱبِ ؛ِِةِِْلََْسنَِبِٱ لسَّيَّْئةِ ٱْلَحَسَنِة ؛ بِ ٱبِ  160
 باإلمالة للكسائيُُِيِْزىِ  ُيْجَزى   160
ـن ػػِنيَىَدىػػ   161  باإلمالة للكسائيِيـَىِدىـــ 
 قواًل واحداً  وقفاً: بإمالة التاءِةِِملَّ ِملَّةَ  161
 الدوري: باإلمالة َوََمِْيايَِ َوَمْحَيايَ  َوَمْحَيايَ  162
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  164
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِرَ َوازِ  َوازِرَةٌ  164
 باإلمالة للكسائيُِأْخِرىِ  ُأْخَرى   164
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  165
ـُكمِْءَِ ػػُكمْ َءاتَػػػ   165  باإلمالة للكسائيِاتِــــ 
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 األعراف( سورة  7) 
 

 باإلمالة للكسائيَِوذْكِرىِ  َوِذْكَرى   2
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِقـَْريَِ قَػْريَةٍ  4
ـُهمِْ ػػُهمْ َدْعَوىػػ   5  باإلمالة للكسائيَِدْعِوىـــ 
كَِ َكةِ ػػى  ِلْلَملَػػػ    11  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِلْلَمَلۤـٰـــٰـى 
 الدوري: باإلمالة نِارِ  نَارٍ  نَارٍ  12
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلَنَّ ْلَجنَّةَ ٱ 19
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱلشََّجرَِ لشََّجَرةَ ٱ 19
ـُكَماـنَِ ػػُكَمانَػَهػػ   20  باإلمالة للكسائيِِهـــ 
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱلشََّجرَِ ةِ لشََّجرَ ٱ 20

ػػُهَما ؛ َفَدلَّػػػ   22
 ػػُهَماَونَاَدىػػ  

ـُهَما ـُهَماِ؛َِونَاِدىـــ   باإلمالة للكسائيَِفَدلِّــــ 

 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِ؛ِٱلشََّجرَِِةِِٱلشََّجرَِ لشََّجَرةِ ٱلشََّجَرَة ؛ ٱ 22
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلَنَّ ْلَجنَّةِ ٱ 22
 وضم الراء ،بفتح التاء َتْخُرُجوفَ  ُتْخَرُجوفَ  25
 بفتح السين َولَِباسَ  َولَِباسُ  26
 باإلمالة للكسائيِٱلتـ ْقِوىِ  لتػَّْقَوى  ٱ 26
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلَنَّ ْلَجنَّةِ ٱ 27
ـُكمِْ ػػُكمْ يَػَرىػػ   27  باإلمالة للكسائيِيَرِىـــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِفَــٰــحشَِ ػػِحَشةً فَػػ   28
 باإلمالة للكسائيَِىِدىِ  َىَدى   30
ُهُم  ػػَلةُ لضَّلَػػ  ٱَعَلْيِهُم  30  بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  ٱلضَّلَػػ ػػَلوُ َعَليػْ
 الة التاء قواًل واحداً وقفاً: بإم ةِِٱلضَّلَــٰــلَِ ػػَلةُ لضَّلَػػ  ٱ 30
 بكسر السين َوَيْحِسُبوفَ  َوَيْحَسُبوفَ  30
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِٱْلقيَــٰــمَِِةِِزينَِ ػػَمةِ ْلِقيَػػ  ٱزِيَنَة ؛  32
نْػَياٱ 32 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِخالصَِ َخاِلَصةً  32
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِأمَِّ مَّةٍ أُ  34
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 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِساعَِ َساَعةً  34
 باإلمالة للكسائيِٱت ِقىِ  تػََّقى  ٱ 35
 الدوري: باإلمالة رِ ٱلنِّا لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 36
 باإلمالة للكسائيِٱفْـََتِىِ  فْػتَػَرى  ٱ 37
 الدوري: باإلمالة رينَِِكاف َكاِفرِينَ  َكاِفرِينَ  37
 الدوري: باإلمالة )معاً( رِ ٱلنِّا )معاً(لنَّاِر ٱ )معاً(لنَّاِر ٱ 38
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِأمَِّ ُأمَّةٌ  38
ػػُهمْ ػػُهْم ؛ أِلُولَػػػ  ُأْخَرىػػ   38 ـُهمِْ  ـُهْمِ؛ُِْلولِــــ   باإلمالة للكسائيُِأْخرِىـــ 
ـُهمِْ ػػُهمْ ؛ أِلُْخَرىػػ   ػػُهمْ ُأولَػػػ   39 ـُهْمِ؛ُِْلْخرِىـــ   باإلمالة للكسائيُِأولِــــ 
 وتخفيف التاء ،وإسكاف الفاء ،بياء بدؿ التاء يُػْفَتحُ  تُػَفتَّحُ  40
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلَنَّ ْلَجنَّةَ ٱ 40
 داً وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحِةِِٱْْلَنَّ ْلَجنَّةِ ٱ 42
 بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  أْلَنْػَهارُ ٱَتْحِتُهُم  أْلَنْػَهارُ ٱَتْحِتِهُم  43
 باإلمالة للكسائي )معًا(ـاـنَـَىِدىـــ  )معاً(ػانَ ػَىَدىػػ   43
 الداؿ في الجيم بإدغاـ َلَقد جَّاَءتْ  َلَقْد َجاَءتْ  43
 واحداً  وقفاً: بإمالة التاء قوالً ِةِِٱْْلَنَّ ْلَجنَّةُ ٱ 43
 الثاء في التاء بإدغاـ ُأورِثتُُّموَىا ُأورِثْػُتُموَىا 43
 باإلمالة للكسائيَِوناِدىِ  َونَاَدى   44
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلَنَّ ْلَجنَّةِ ٱ 44
 الدوري: باإلمالة رِ ٱلنِّا لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 44
 بكسر العين نَِعمْ  نَػَعمْ  44
 فتحهامع بتشديد النوف  َأفَّ  َأف 44
َِِِلْعنَِ َلْعَنةُ  44  ووقفًا: بإمالة التاء قواًل واحداً  ؛بفتح التاءَِة
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبٱْْلخرَِ ْْلِخَرةِ ٱبِ  45
ـُهمِْ ػػُهمْ ِبِسيَمػػ   46  باإلمالة للكسائيِبسيِمـــ 
 واحداً  وقفاً: بإمالة التاء قوالً ِةِِٱْْلَنَّ ْلَجنَّةِ ٱ 46
 الدوري: باإلمالة رِ ٱلنِّا لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 47

48 
ػػُهْم  ؛ ِبِسيَمػػ   َونَاَدى  

ـُهْمِ َأْغَنى   ِ؛ِبسيِمـــ   باإلمالة للكسائيَِأْغِنِ ِ؛َونَاِدى 
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 بالضممن التقاء الساكنين  تخلص ْدُخُلواْ ٱِبَرْحَمٍة  ْدُخُلواْ ٱِبَرْحَمٍة  49
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِٱْْلَنَِّةِِبَرحَِْ ةَ ْلَجنَّ ٱِبَرْحَمٍة ؛  49
 باإلمالة للكسائيَِونَاِدىِ  َونَاَدى   50
 الدوري: باإلمالة رِ ٱلنِّا لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 50
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلَنَّ ْلَجنَّةِ ٱ 50
 الدوري: باإلمالة ٱْلِكافرينَِ ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  50
نْػَيا ؛ نَنَسػػ  ٱ 51 ـُهمِْ ػػُهمْ لدُّ نِْياِ؛ِنَنِســـ   باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
نَػػ   52 نَػػ   ػػُهمَوَلَقْد ِجئػْ ئػْ  الداؿ في الجيم بإدغاـ ػػُهمَوَلَقد جّْ
 باإلمالة للكسائي وقفاً:ُِىِدى ُىدىً  52
 الة التاء قواًل واحداً وقفاً: بإمِةَِِوَرحَِْ َورَْحَمةً  52
 الداؿ في الجيم بإدغاـ َقد جَّاَءتْ  َقْد َجاَءتْ  53
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِستَّ ِستَّةِ  54
 باإلمالة للكسائيِٱْسَتِوىِ  ْستَػَوى  ٱ 54
 وتشديد الشين ،بفتح الغين يُػَغشّْي يُػْغِشي 54
 تاء قواًل واحداً وقفاً: بإمالة الِةَِِوُخْفيَِ َوُخْفَيةً  55
 وال يخفى إمالة التاء قوالً واحداً  ؛وقفاً: بالهاءَْرمَحتْ  رَْحَمتَ  56
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  57
 بإسكاف الياء وحذؼ األلف )على اإلفراد( لرّْيحَ ٱ ػػحَ لرّْيَػػ  ٱ 57
 بنوف مفتوحة بدؿ الباء َنْشراً  ُبْشراً  57
 التاء في السين بإدغاـ سََّحابَاً  َأقَػَلت َأقَػَلْت َسَحابَاً  57
 باإلمالة للكسائيِٱْلَمْوِتىِ  ْلَمْوَتى  ٱ 57

ُرهُ  59  ےَغْيرِهِ  كَغيػْ
، وال يخفى صلتها بياء حاؿ بكسر الراء والهاء

 الوصل
 باإلمالة للكسائيِلََنرِىـــ ـكَِ ػػكَ لَنَػَرىػػ   60
 قواًل واحداً  وقفاً: بإمالة التاءِةَِِضلَـــٰــلَِ ػػَلةٌ َضلَػػػ   61

ُرهُ  65  ےَغْيرِهِ  كَغيػْ
، وال يخفى صلتها بياء حاؿ بكسر الراء والهاء

 الوصل
 باإلمالة للكسائي لََنرِىـــ ـكَِ ػػكَ لَنَػَرىػػ   66
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِسَفاىَِ َسَفاَىةٍ  66
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 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ةَِِسَفاىَِ َسَفاَىةٌ  67

ووقفاً: بإمالة التاء بخلٍف  ؛بالصاد الخالصةِةَِِبْصط ــةَ طَ صَْبَ  69
 عنو

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبَرحَِْ ِبَرْحَمةٍ  72

ُرهُ  73 ، وال يخفى صلتها بياء حاؿ بكسر الراء والهاء ےَغْيرِهِ  كَغيػْ
 الوصل

 الداؿ في الجيم بإدغاـ َقد جَّاَءْتُكم َقْد َجاَءْتُكم 73
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِءايَِِةِِبـَيّـنَِ َنٌة ؛ َءايَةً بَػيػّْ  73
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِنَاقَِ نَاَقةُ  73
 بكسر الباء بُِيوتاً  بُػُيوتاً  74
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱلنَّاقَِ لنَّاَقةَ ٱ 77
 قواًل واحداً وقفاً: بإمالة التاء ِةِِٱلرَّْجفَِ لرَّْجَفةُ ٱ 78
 الدوري: باإلمالة مْ ىِ رِ ِدا َدارِِىمْ  َدارِِىمْ  78
ِ  فَػتَػَولَّى   79  باإلمالة للكسائيِفـَتَـَوّلِّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِرَسالَِ ِرَساَلةَ  79
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلَفــٰــحشَِ ػػِحَشةَ ْلَفػػ  ٱ 80
 بزيادة ىمزة استفهاـ ُكمْ نَّ أَى   ِإنَُّكمْ  81
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِشْهوَِ َشْهَوةً  81
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِعــٰــقبَِ ػػِقَبةُ َعػػ   84

ُرهُ  85  ےَغْيرِهِ  كَغيػْ
، وال يخفى صلتها بياء حاؿ بكسر الراء والهاء

 الوصل
 الداؿ في الجيم دغاـبإ َقد جَّاَءْتُكم َقْد َجاَءْتُكم 85
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبـَيّـنَِ بَػيػَّْنةٌ  85
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِعــٰــقبَِ ػػِقَبةُ َعػػ   86
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  )معاً( ةِِطَائفَِ )معاً(طَائَِفٌة  87
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  87
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ػػ   89 ـَنا ػػَناَنجَّ  باإلمالة للكسائيََِنِّــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱلرَّْجفَِ لرَّْجَفةُ ٱ 91
 الدوري: باإلمالة ِدارىمِْ َدارِِىمْ  َدارِِىمْ  91
ِ؛َِءاِسىِ  ؛ َءاَسى   فَػتَػَولَّى   93  باإلمالة للكسائيِفـَتَـَوّلِّ 
 باإلمالة الدوري: ِكافرينَِ َكاِفرِينَ  َكاِفرِينَ  93
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِقـَْريَِ قَػْريَةٍ  94

ْلَحَسَنَة ؛ ٱلسَّيَّْئِة ؛ ٱ 95
 بَػْغَتةً 

 بإمالة التاء قواًل واحداً وقفاً: ِةِِ؛ِبـَْغتَِِةِِ؛ِٱْلََْسنَِِةِِٱلسَّّيئَِ

 باإلمالة للكسائيِٱْلُقِرىِ  ْلُقَرى  ٱ 96
 ئيباإلمالة للكساِٱْلُقِرىِ  ْلُقَرى  ٱ 97
 باإلمالة للكسائيِٱْلُقِرىِ  ْلُقَرى  ٱ 98
 باإلمالة للكسائي وقفاً:ُِضِحى ُضحىً  98
 باإلمالة للكسائيِٱْلُقِرىِ  ْلُقَرى  ٱ 101
 الداؿ في الجيم بإدغاـ َوَلَقد جَّاَءتْػُهمْ  َوَلَقْد َجاَءتْػُهمْ  101
 الدوري: باإلمالة ٱْلِكافرينَِ ْلَكاِفرينَ ٱ ْلَكاِفرينَ ٱ 101
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   103
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِعــٰــقبَِ ػػِقَبةُ َعػػ   103
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   104
ْئُتُكم َقْد ِجْئُتُكم 105  الداؿ في الجيم بإدغاـ َقد جّْ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِببَـيّـنَِ بِبَػيػَّْنةٍ  105
 بإسكاف ياء اإلضافة َمِعيْ  َمِعيَ  105
َــايَِ ػػايَةٍ بِػػػ َ  106 ـ   وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبــ
 باإلمالة للكسائيِفَأَْلِقىِ  فَأَْلَقى   107
 فيو ألنو واوي ال إمالة عصاه عصاه 107
 بكسر الهاء مع صلتها َوَأَخاهُ  ےْرِجوِ أ َأْرِجْو َوَأَخاهُ  111

ار َسحَّارٍ  ػػِحرٍ َسػػ   112 َِسحِّ
وفتح الحاء  ،بحذؼ األلف التي بعد السين

أف الدوري: وال يخفى  ،وتشديدىا وألف بعدىا
 باإلمالة
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 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱلسََّحرَِ لسََّحَرةُ ٱ 113
 بزيادة ىمزة استفهاـ مفتوحة نَّ أَى   ِإفَّ  113
 بكسر العين نَِعمْ  نَػَعمْ  114
 باإلمالة للكسائيِيَـــ موِسىِ  موَسى  يَػػػ   115
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   117
 فيو ألنو واوي ال إمالة عصاؾ عصاؾ 117
 وتشديد القاؼ ،بفتح الالـ تَػَلقَّفُ  تَػْلَقفُ  117
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱلسََّحرَِ لسََّحَرةُ ٱ 120
 لة للكسائيباإلماُِموِسىِ  ُموَسى   122
 بزيادة ىمزة استفهاـ مفتوحة َءَءاَمنُتم َءاَمنُتم 123
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلَمدينَِ ْلَمِديَنةِ ٱ 123
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   127
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   128
 الة التاء قواًل واحداً وقفاً: بإمِةَِِوٱْلَعــٰــقبَِ ػػِقَبةُ ْلَعػػ  ٱوَ  128
 باإلمالة للكسائيَِعِسىِ  َعَسى   129
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِئِـػَسيّْ ؛ِِةِِٱْلََْسنَِ ْلَحَسَنُة ؛ َسيَّْئةٌ ٱ 131
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ ـب ِبُموَسىّ  131
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِءايَِ َءايَةٍ  132
ُهُم  لطُّوفَافَ ٱُم َعَلْيهِ  133  بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  لطُّوفَافَ ٱَعَليػْ
ُهُم  لرّْْجزُ ٱَعَلْيِهُم  134  بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  لرّْْجزُ ٱَعَليػْ
 باإلمالة للكسائي وقفاً: يَـــ ُموِسى ُموَسىيَػػػ   134
 اء قوالً واحداً وقفاً: بالهاء؛ وال يخفى إمالة التَْكِلَمتْ  َكِلَمتُ  137
 باإلمالة للكسائيِٱْْلُْسِنِ  ْلُحْسَنى  ٱ 137
 بكسر الكاؼ يَػْعِكُفوفَ  يَػْعُكُفوفَ  138
 باإلمالة للكسائي وقفاً: يَـــ ُموِسى ُموَسىيَػػػ   138
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِهَِـػَءالِ  َءاِلَهةٌ  138
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  140
 باإلمالة للكسائي )معاً( ُموِسىِ  )معاً( وَسى  مُ  142
َلًة  142 لَِ )معاً(لَيػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  )معاً(ِةِِلَيـْ
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143 
 )معاً( ُموَسى  

؛  )معاً(ػػِني تَػَرىػػ  
 َتَجلَّى  

ِ ؛ِِ)معاً(تَرِىـــ ـينِ؛ِِ)معاً(ُموِسى 
 باإلمالة للكسائي َجلِّىِ ـتَِ

 بالضمتخلص من التقاء الساكنين  نظُرْ ٱَوَلِكُن  نظُرْ ٱَوَلِكِن  143

 دَكَّآءَ  دَّكاً  143
وحذؼ  ،بزيادة ىمزة مفتوحة بعد األلف

 التنوين وال يخفى المتصل
 باإلمالة للكسائيِيَـــ ُموِسىِ  ُموَسى  يَػػػ   144
 بخلٍف عنوبإمالة التاء وقفاً: ِةَِِمْوعظَِ َمْوِعظَةً  145
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبُقوَِّ ِبُقوَّةٍ  145
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِءايَِ َءايَةٍ  146
 بفتح الراء والشين لرََّشدِ ٱ لرُّْشدِ ٱ 146
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلخرَِ ْْلِخَرةِ ٱ 147
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   148
 بكسر الحاء ِحِليِّْهمْ  ُحِليِّْهمْ  148
 الداؿ في الضاد بإدغاـ َقد ضَّلُّواْ  َقْد َضلُّواْ  149
 لفظيني الفبتاء بدؿ الياء  تَػْرَحْمَنا ؛ َوتَػْغِفرْ  يَػْرَحْمَنا ؛ َويَػْغِفرْ  149
 بفتح الباء رَبػََّنا رَبػَُّنا 149
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   150
 ة للكسائيباإلمال وقفاً: وأَْلِقى وأَْلَقى 150
َّ ٱ 150 ْـّ ٱ ْبَن ُأ  بكسر الميم ْبَن ُأ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِوذلَّ َوِذلَّةٌ  152
نْػَياٱ 152 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 باإلمالة للكسائي وقفاً:ُِموِسىِ؛ُِىِدى ُموَسى ؛ ُىدىً  154
 قواًل واحداً  وقفاً: بإمالة التاءِةَِِوَرحَِْ َورَْحَمةٌ  154
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   155
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱلرَّْجفَِ لرَّْجَفةُ ٱ 155
نْػَياٱ 156 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِٱْْلخرَِِةَِِحَسنَِ ْْلِخَرةِ ٱَحَسَنًة ؛  156
َهػػ  لتػَّْورَىػػ  ٱ 157 ـُهمِْ ػػُهمْ ػػِة ؛ َويَػنػْ ـةِ؛َِويـَْنِهـــ   باإلمالة للكسائيِٱلتـ ْورِىـــ 
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ُهُم  ثَ ػػى  ْلَخبَػػ   ٱَعَلْيِهُم  157  بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  ثَ ػػى  ْلَخبَػػ   ٱَعَليػْ
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   159
 اًل واحداً وقفاً: بإمالة التاء قو ِةُِِأمَِّ ُأمَّةٌ  159
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِ)معاً(ِةَِِعْشرَِ )معاً(َعْشَرَة  160

ػػُو ْسَتْسَقػػ  ٱ؛  ُموَسى   160
 لسَّْلَوى  ٱوَ 

ـوُِ ِ؛ِٱْسَتْسِقـــ  ُِموِسى 
 َوٱلس ْلِوىِ 

 باإلمالة للكسائي

160 
 ػػمَ ْلَغَمػػ  ٱَعَلْيِهُم 
 ْلَمنَّ ٱَعَلْيِهُم 

ُهُم   مَ ػػْلَغَمػػ  ٱَعَليػْ
ُهُم   بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  ْلَمنَّ ٱَعَليػْ

 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  161
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلَقْريَِ ْلَقْريَةَ ٱ 161
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِحطَّ ِحطَّةٌ  161
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  162
 ة ونقل حركتها إلى السينبحذؼ الهمز  َوَسْلُهمْ  َوْسئَػْلُهمْ  163
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِرَ َحاضِ ؛ِِةِِٱْلَقْريَِ ْلَقْريَِة ؛ َحاِضَرةَ ٱ 163
 الذاؿ في التاء بإدغاـ إذ تَّْأتِيِهمْ  إْذ تَْأتِيِهمْ  163
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِأمَِّ ُأمَّةٌ  164

ِِ رََِمْعذِ  َمْعِذرَةً  164 ِِة
بإمالة التاء قوالً ووقفاً:  ؛ن ضم على التاءبتنوي

 واحداً 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِقَردَِ ِقَرَدةً  166
 الذاؿ في التاء بإدغاـ َوِإذ تََّأذَّفَ  َوِإْذ تََأذَّفَ  167
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلقيَـــٰــمَِ ػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ 167
 باإلمالة للكسائيِٱْْلَْدِنِ  أْلَْدَنى  ٱ 169
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلخرَِ ْْلِخَرةُ ٱ 169
 تاءالياء بدؿ الب يَػْعِقُلوفَ  تَػْعِقُلوفَ  169
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِبُقوَِِّةِِظُلَّ ظُلٌَّة ؛ بُِقوَّةٍ  171
 باإلمالة للكسائيِبَِلىِ  بَػَلى   172
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلقيَـــٰــمَِ ػػَمةِ يَػػػ  ْلقِ ٱ 172
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِذرّيَِ ُذرّْيَةً  173
ـوُِ ػػوُ َىَوىػػ   176  باإلمالة للكسائيَِىِوىـــ 
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 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  178
 في الذاؿ الداؿ بإدغاـ َوَلَقد ذَّرَْأنَا َوَلَقْد َذرَْأنَا 179
 باإلمالة للكسائيُِحْسِنِ ـٱلِْ ْلُحْسَنى  ٱ 180
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِأمَِّ ُأمَّةٌ  181
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِجنَّ ِجنَّةٍ  184
 باإلمالة للكسائيَِعِسىِ  َعَسى   185
 بإسكاف الراء َويََذْرُىمْ  َويََذرُُىمْ  186
ـنهمِْ ػػِنِهمْ طُْغيَػػػ   ػػِنِهمْ ػػ  طُْغيَػ 186  الدوري: باإلمالة طُْغيِـــ 
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱلسَّاعَِ لسَّاَعةِ ٱ 187
ـَها ػػَهاُمْرَسػػ   187  باإلمالة للكسائيُِمْرِســـ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبـَْغتَِ بَػْغَتةً  187
 اً: بإمالة التاء قواًل واحداً وقفِةَِِواحدَِ َواِحَدةٍ  189
ـَها ػػَهاتَػَغشَّػػػ   189 ــــ   باإلمالة للكسائيِتـََغشِّ
ـُهَما )معاً(ػػُهَما َءاتَػػ   190  باإلمالة للكسائي )معاً( َءاتِــــ 
 باإلمالة للكسائي وقفاً: فـَتَـَعاِّلِ فَػتَػَعاَلى 190
 باإلمالة للكسائيِٱْْلُِدىِ  ْلُهَدى  ٱ 193
 بالضمتخلص من التقاء الساكنين  ْدُعواْ ٱُقُل  ْدُعواْ ٱ ُقلِ  195
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  196
ِ يَػتَػَولَّى 196  باإلمالة للكسائي وقفاً: يـَتَـَوّلِّ
ـُهمِْـٱلِْ ػػُهمْ ؛ َوتَػَرىػػ   ْلُهَدى  ٱ 198 ِ؛َِوتَرِىـــ   باإلمالة للكسائيُِهِدى 

 طَْيفٌ  فٌ ػػى  طَػػػ    201
ثبات ياء ساكنة بعد الطاء إو  ،بحذؼ األلف

 مكاف الهمزة
َــايَِ ػػايٍَة ؛ َورَْحَمةٌ بِػػ َ  203 ـ   وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِوَرحَِِْةِِبـ
 باإلمالة للكسائيِيُوِحىِ  يُوَحى   203
 باإلمالة للكسائي وقفاً:َِوُىِدى َوُىدىً  203
 التاء قواًل واحداً وقفاً: بإمالة ِةَِِوُخْفيَِ َوُخْفَيةً  205
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 األنفال( سورة  8) 
 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِرَ َوَمْغفِ  َوَمْغِفَرةٌ  4
 باإلمالة للكسائي وقفاً: إْحِدى ِإْحَدى 7
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱلشَّوْكَِ لشَّوَْكةِ ٱ 7
 الدوري: باإلمالة رينَِٱْلِكاف ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  7
 الذاؿ في التاء بإدغاـ ِإذ تَّْسَتِغيُثوفَ  ِإْذ َتْسَتِغيُثوفَ  9
كَِ َكةِ ػػى  ْلَملَػػػ   ٱ 9  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلَمَلۤـٰـــٰـى 
 باإلمالة للكسائيُِبْشِرىِ  ُبْشَرى   10
 داً وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحِةَِِأَمنَِ َأَمَنةً  11
كَِ َكةِ ػػى  ْلَملَػػػ   ٱ 12  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلَمَلۤـٰـــٰـى 
 بضم العين لرُُّعبَ ٱ لرُّْعبَ ٱ 12

 لْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  14
 لنَّارِ ٱ

 لْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ 
 لنَّارِ ٱ

ِينَ رِ فِ لْلِكا
 رِ ٱلنِّا

 الدوري: باإلمالة

 ة التاء قواًل واحداً وقفاً: بإمالِةِِـػئَ فِ  ِفَئةٍ  16
ـوُِ ػػوُ َوَمْأَوىػػ   16  باإلمالة للكسائيَِوَمْأِوىـــ 

 )معاً(هللُ ٱَوَلِكِن  )معاً(هللَ ٱَوَلِكنَّ  17
تخلصاً من التقاء وصالً بتخفيف النوف وكسرىا 

 لفظ الجاللةوضم ىاء  ؛الساكنين
 باإلمالة للكسائيَِرِمىِ  َرَمى   17
 وين النوف، واإلخفاء فيما بعدىا جليبتن ُموِىنٌ  ُموِىنُ  18
 بفتح الداؿ َكْيدَ  َكْيدِ  18
 الدوري: باإلمالة ٱْلِكافرينَِ ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  18
 الداؿ في الجيم بإدغاـ فَػَقد جَّاءَُكمُ  فَػَقْد َجاءَُكمُ  19
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  19
 الهمزة بكسر َوِإفَّ  َوَأفَّ  19
 فيو ألنو واوي ال إمالة دعاكم دعاكم 24
َنةً  25 نَِ ِفتػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِفتـْ
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِخآصَِّ خآصَّةً  25
ـُكمِْ ػػُكمْ ػػاَوىػػ  فَػػػ َ  26 َــاِوىـــ  ـ   باإلمالة للكسائيِفَــ
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َنةٌ  28 نَِ ِفتػْ  اء قواًل واحداً وقفاً: بإمالة التِةِِفتـْ
َلى   31  باإلمالة للكسائيِتـُْتِلىِ  تُػتػْ
 الداؿ في السين بإدغاـ َقد سَِّمْعَنا َقْد َسِمْعَنا 31
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِحَجارَِ ِحَجارَةً  32
ـ َوَتْصِديَةً  35  ووقفًا: بإمالة التاء قوالً واحداً  باإلشماـ،ِةِِديَِـو ت ص 
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِِةِرََِحسِْ َحْسَرةً  36

وكسر الياء  ،وفتح الميم ،بضم الياء األولى لُِيَميػّْزَ  لَِيِميزَ  37
 الثانية مع التشديد

 الداؿ في السين بإدغاـ َقد سََّلفَ  َقْد َسَلفَ  38
 التاء في السين بإدغاـ َمَضت سُّنَّتْ  َمَضْت ُسنَّتْ  38
 لهاء؛ وال يخفى إمالة التاء قوالً واحداً وقفاً: باُْسنَّتْ  ُسنَّتْ  38
َنةٌ  39 نَِ ِفتػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِفتـْ
ـُكْمِ؛ِٱْلَمْوِّلِ  ْلَمْوَلى  ٱػػُكْم ؛ َمْولَػػػ   40  باإلمالة للكسائيَِمْولِــــ 
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ـِمىِ  ػػَمى  ْلَيتَػػػ  ٱ؛ وَ  ْلُقْرَبى  ٱ 41 ِ؛َِوٱْلَيتَــــ   اإلمالة للكسائيبِٱْلُقْرِب 
 باإلمالة للكسائي وقفاً: ٱْلَتِقى ْلتَػَقىٱ 41

 )معاً( ؛ْلُعْدَوِة ٱبِ  42
 )معاً(بَػيػَّْنٍة 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  )معاً(ِةِِبـَيّـنَِ؛ِِ)معاً(ِةِِبٱْلُعْدوَِ

نْػَيا ؛ ٱ 42  ؛ ْلُقْصَوى  ٱلدُّ
نِْياِ؛ِٱْلُقْصِوىِ  َوَيْحَيى    باإلمالة للكسائي ْحِيِ ـَويَِ؛ِِٱلدُّ

ـَكُهمِْ ػػَكُهمْ َأرَىػػ   43  باإلمالة للكسائيَِأرِىـــ 
 بفتح التاء وكسر الجيم تَػْرِجعُ  تُػْرَجعُ  44
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِـػئَ فِ  ِفَئةً  45
 الدوري: باإلمالة ديِـــ ـرىمِْ ػػرِِىمْ ِديَػػػ   ػػرِِىمْ ِديَػػػ   47
 الذاؿ في الزاي بإدغاـ َوِإذ زَّيَّنَ  َوِإْذ زَيَّنَ  48
 باإلمالة للكسائيَِأِرىِ  َأَرى   48
 باإلمالة للكسائيَِتِرىِ  تَػَرى   50
 باإلمالة للكسائي وقفاً:ِيـَتَـَوفِِّ يَػتَػَوفَّى 50
كَِ َكةُ ػػى  ْلَملَػػػ   ٱ 50  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلَمَلۤـٰـــٰـى 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِنْعمَِ نِْعَمةً  53
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِمرَّ َمرَّةٍ  56
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِخَيانَِ ِخَيانَةً  58
 مع كسر السين الياء،تاء بدؿ الب َتْحِسَبنَّ  َيْحَسَبنَّ  59
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِقـُوَِّ قُػوَّةٍ  60
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِمْائَِ ِمْائَةٌ  65
 بضم الضاد ُضْعفاً  َضْعفاً  66
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِصابرَِِةِِمْائَِ ِمْائٌَة ؛ َصابَِرةٌ  66
نْػَياٱ؛  َأْسَرى   67 ِ؛ِٱلدُّنِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيَِأْسِرى 
 بإمالة التاء قواًل واحداً  وقفاً:ِةِِٱْْلخرَِ ْْلِخَرةَ ٱ 67
 بإدغاـ الذاؿ في التاء َأَخذتُّمْ  َأَخْذتُمْ  68
 باإلمالة للكسائيِٱْْلَْسِرىِ  أْلَْسَرى  ٱ 70
َنةٌ  73 َنةِِ ِفتػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِفتـْ
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 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِرَ َمْغفِ  َمْغِفَرةٌ  74
 اإلمالة للكسائيبَِأْوِّلِ  َأْوَلى   75

 
 التوبة( سورة  9) 

 

 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِبـََرآءَِ بَػَرآَءةٌ  1
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِأْربـَعَِ أْربَػَعةَ  2
 الدوري: باإلمالة ٱْلِكافرينَِ ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  2
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  3
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِذمَِّ ةً ِذمَّ  8
 باإلمالة للكسائيَِوتَْأِبِ  َوتَْأَبى   8
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِذمَِّ ِذمَّةً  10
مَِّ مَّةَ أَى   12  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِأَى 
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِمرَّ َمرَّةٍ  13
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِولْيجَِ ةً َولِْيجَ  16
 الدوري: باإلمالة ٱلنِّار لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 17
 باإلمالة للكسائي وقفاً: َوَءاِتى َوَءاَتى 18
 باإلمالة للكسائيِفـََعِسىِ  فَػَعَسى   18
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِسَقايَِ ِسَقايَةَ  19
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِارََِوعمَِ َوِعَمارَةَ  19
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِدرَجَِ َدرََجةً  20
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبَرحَِْ ِبَرْحَمةٍ  21
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِجـــٰــرَِـَوت ػػَرةً َوِتَجػػػ   24
 تاء قواًل واحداً وقفاً: بإمالة الِةَِِكثيَِ َكِثيَرةٍ  25
 التاء في الثاء بإدغاـ رَُحَبت ثُّمَّ  رَُحَبْت ثُمَّ  25
 الدوري: باإلمالة ٱْلِكافرينَِ ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  26
َلةً  28 لَِ َعيػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِعيـْ
 واحداً  وقفاً: بإمالة التاء قوالً ِةِِٱْْلْزيَِ ْلِجْزيَةَ ٱ 29
 باإلمالة للكسائي وقفاً: ٱلن َصــــ ـِرى ػػَرىلنََّصػػػ  ٱ 30
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 وحذؼ الهمزة ،بضم الهاء ػػُهوفَ ُيَضػػػ   ػػِهُئوفَ ُيَضػػػ   30
ِ  أَنَّى   30  باإلمالة للكسائيَِأّنِ
 باإلمالة للكسائي وقفاً: َويَْأِبِ َويَْأَبى 32
 كسائيباإلمالة للُِهِدىِ ـبٱلِْ ْلُهَدى  ٱبِ  33
 الدوري: باإلمالة ٱَْلْحِبار أَلْحَبارِ ٱ أَلْحَبارِ ٱ 34
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِوٱْلفضَِّ ْلِفضَّةَ ٱوَ  34
ِ؛ِفـَُتُكِوىِ  ؛ فَػُتُكَوى   ُيْحَمى   35  باإلمالة للكسائيَُِيِْمى 
 الدوري: باإلمالة رِ نِا نَارِ  نَارِ  35
َة ؛ َكآفًَّة  36 َِكآفَِّةِِدَِّع )معاً(ِعدَّ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  )معاً( ةِِ؛
 فيو، ألف األلف للتثنية ال إمالة اثنا اثنا 36
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِأْربـَعَِ َأْربَػَعةٌ  36
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِعدَِِّةِِزيَادَِ زِيَاَدٌة ؛ ِعدَّةَ  37
 الدوري: باإلمالة ٱْلِكافرينَِ ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  ينَ ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِ  37

 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  38
نْػَيا ٱ 38 نِْيا )معاً(لدُّ  باإلمالة للكسائي )معاً( ٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  )معاً( ةِِٱْْلخرَِ )معاً(ْْلِخَرِة ٱ 38
 الدوري: باإلمالة رِ ٱْلِغا ْلَغارِ ٱ ْلَغارِ ٱ 40
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِكلمَِِو؛ِِةَِِكلمَِ َكِلَمةُ و َكِلَمَة ؛  40
ِ؛ِٱْلُعْلِيا ْلُعْلَياٱ؛  لسُّْفَلى  ٱ 40  باإلمالة للكسائيِٱلسُّْفِلى 
ُهمُ  لشُّقَّةُ ٱَعَلْيِهُم  42  بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  ةُِٱلش قََِِّعَليػْ
 اً: بإمالة التاء بخلٍف عنووقف ةِِٱلش قَِّ لشُّقَّةُ ٱ 42
 فيو ألنو واوي ال إمالة عفا عفا 43
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِعدَِّ ُعدَّةً  46
 باإلشماـْو ق يلْ  َوِقيلَ  46
َنةَ ٱ 47 نَِ ْلِفتػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلفتـْ
َنةَ ٱ 48 نَِ ْلِفتػْ  واحداً  وقفاً: بإمالة التاء قوالً ِةِِٱْلفتـْ
َنةِ ٱ 49 نَِ ْلِفتػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلفتـْ
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِلُمحيطَِ َلُمِحيطَةٌ  49
 الدوري: باإلمالة بٱْلِكافرينَِ ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ بِ  ٱْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ بِ  49
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 : بإمالة التاء قواًل واحداً وقفاً ِةِِ؛ُِمصيبَِِةَِِحَسنَِ َحَسَنٌة ؛ ُمِصيَبةٌ  50
ــَنا ػػػَناَمْولَػػػ   51  باإلمالة للكسائيَِمْولِــــ 
 الالـ في التاء بإدغاـ َىل تػََّربَُّصوفَ  َىْل تَػَربَُّصوفَ  52
 باإلمالة للكسائي: اً وقف إْحِدى ِإْحَدى 52
 بضم الكاؼ ُكْرىاً  َكْرىاً  53
 واإلدغاـ جلي ،تذكير بدؿ تاء التأنيثبياء ال َأف يُػْقَبلَ  َأف تُػْقَبلَ  54
 باإلمالة للكسائيُِكَساِّلِ  ُكَساَلى   54
نْػَياٱ 55 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
ــُهمُِ ػػػُهمُ َءاتَػػػ   59  باإلمالة للكسائيَِءاتِــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِوٱْلُمَؤلَّفَِ ْلُمَؤلََّفةِ ٱوَ  60
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِفريضَِ ةً َفرِيضَ  60
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِوَرحَِْ َورَْحَمةٌ  61
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةُِِسورَِ ُسورَةٌ  64
 بإبداؿ النوف ياء مضمومة وفتح الفاء يُػْعفَ  نَػْعفُ  66
 : بإمالة التاء قواًل واحداً وقفاً ِةِِ؛ِطَآئفَِِةِِطَآئفَِ طَآئَِفٍة ؛ طَآئَِفةً  66
 بإبداؿ النوف تاء وفتح الذاؿ تُػَعذَّبْ  نُػَعذّْبْ  66
 بدؿ الفتح بتنوين ضم طَآئَفةٌ  طَآئَِفةً  66
ًة ؛  69  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِٱْْلخرَِِةِِقـُوَِّ ْْلِخَرةِ ٱقُػوَّ
نْػَياٱ 69 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِطَّيبَِ طَيَّْبةً  72
ـُهمِْ ػػُهمْ َوَمْأَوىػػ   73  باإلمالة للكسائيَِوَمْأِوىـــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِوٱْْلخرَِِةَِِكلمَِ ْْلِخَرةِ ٱَكِلَمَة ؛ وَ  74
نْػَياٱػػُهُم ؛ َأْغنَػػػ   74 نِْيا لدُّ ـُهُمِ؛ِٱلدُّ  لة للكسائيباإلماَِأْغنِــــ 
ــَنا ػػػَناَءاتَػػػ   75  باإلمالة للكسائيَِءاتِـــ 
ــُهم ػػػُهمَءاتَػػػ   76  باإلمالة للكسائيَِءاتِـــ 
ــُهمِْ ػػػُهمْ َوَنْجَوىػػػ   78  باإلمالة للكسائيَِوََنِْوىــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِمرَّ َمرَّةً  80
 : بإمالة التاء قواًل واحداً وقفاً ِةِِطَآئفَِ طَآئَِفةٍ  83
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َمِعَي ؛ َمِعَي أَبَداً  83
 َعُدّواً 

 والمد الجائز جلي ،بإسكاف ياء اإلضافة َمِعْي َعُدّواً ؛ أَبَداً  َمِعي  

 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِمرَّ َمرَّةٍ  83
نْػَياٱ 85 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 التاء في السين بإدغاـ رَةٌ و سُّ  أنزَِلت أنزَِلْت ُسورَةٌ  86
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةُِِسورَِ ُسورَةٌ  86
 باإلمالة للكسائيِٱْلَمْرِضىِ  ْلَمْرَضى  ٱ 91
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 الدوري: باإلمالةَِأْخِبارُكمِْ َأْخَبارُِكمْ  َأْخَبارُِكمْ  94
 باإلمالة للكسائيوقفاً:  َوَسََيِى َوَسيَػَرى 94
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِوٱلشََّهــٰــدَِ ػػَدةِ ػػ  لشَّهَ ٱوَ  94
ـُهمِْ ػػُهمْ َوَمْأَوىػػ   95  باإلمالة للكسائيَِوَمْأِوىـــ 
 باإلمالة للكسائيِيـَْرِضىِ  يَػْرَضى   96
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِرَ َداى   َرةُ َداى   98
 لتاء قواًل واحداً وقفاً: بإمالة اِةِِقـُْربَِ قُػْربَةٌ  99
 الدوري: باإلمالةِرِ َوٱْْلَنِصا أْلَنَصارِ ٱوَ  أْلَنَصارِ ٱوَ  100
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلَمدينَِ ْلَمِديَنةِ ٱ 101
 باإلمالة للكسائي وقفاً: َعِسى َعَسى 102
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِصَدقَِ َصَدَقةً  103
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱلتـَّْوبَِ لتػَّْوبَةَ ٱ 104
 باإلمالة للكسائي وقفاً: َفَسََيِى َفَسيَػَرى 105
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِوٱلشََّهــٰــدَِ ػػَدةِ لشََّهػػ  ٱوَ  105
 باإلمالة للكسائيِٱْْلُْسِنِ  ْلُحْسَنى  ٱ 107
 كسائيباإلمالة للِٱلتـ ْقِوىِ  لتػَّْقَوى  ٱ 108
ِ؛ِِىارِ  ؛ َىارٍ  تَػْقَوى   109  باإلمالة للكسائيِتـَْقِوى 
 فيو ألنو واوي ال إمالة شفا شفا 109
 الدوري: باإلمالة رِ نِا نَارِ  نَارِ  109
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِريبَِ رِيَبةً  110
 بضم التاء تُػَقطَّعَ  تَػَقطَّعَ  110

ػػِة ؛ لتػَّْورَىػػ  ٱ؛  ْشتَػَرى  ٱ 111
ِ؛ِٱلتـ ْورِىـِـ  َأْوَفى    باإلمالة للكسائيِ؛َِأْوِفِ ِــةٱْشََتِى 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلَنَّ ْلَجنَّةَ ٱ 111
 بضم الياء وفتح التاء فَػيُػْقتَػُلوفَ  فَػيَػْقتُػُلوفَ  111
 بفتح الياء وضم التاء َويَػْقتُػُلوفَ  َويُػْقتَػُلوفَ  111
 باإلمالة للكسائيِْرِبِ قُـِ قُػْرَبى   113
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِمْوعدَِ َمْوِعَدةٍ  114
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ـُهمِْ ػػُهمْ َىَدىػػػ   115  باإلمالة للكسائيَِىِدىــــ 
 الدوري: باإلمالة رِ َوٱْْلَنِصا أْلَنَصارِ ٱوَ  أْلَنَصارِ ٱوَ  117
 : بإمالة التاء بخلٍف عنووقفاً ِةِِ؛ِٱْلُعْسرَِِةَِِساعَِ ْلُعْسَرةِ ٱَساَعِة ؛  117
 بتاء التأنيث بدؿ ياء التذكير َتزِيغُ  يَزِيغُ  117
 بحذؼ الواو َرؤؼٌ  َرُءوؼٌ  117
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱلثَـّلَـــٰـــثَِ ػػػَثةِ لثػَّلَػػػ  ٱ 118
ُهُم  أْلَْرضُ ٱَعَلْيِهُم  118  بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  أْلَْرضُ ٱَعَليػْ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلَمدينَِ ْلَمِديَنةِ ٱ 120
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةََِِمَْمصَِ َمْخَمَصةٌ  120
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِنـََفقَِ نَػَفَقةً  121
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِكبيَِِ؛ِةَِِصغيَِ َصِغيَرًة ؛ َكِبيَرةً  121
فَِِةَِِكآفَّ َفةٌ َكآفًَّة ؛ طَاى   122  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِطَاى 

ِةِِقَِِفرْ  ِفْرَقةٍ  122
، مع جواز وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو

التفخيم والترقيق في الراء حاؿ إمالة التاء؛ ولو 
 التاء عدـ إمالةالتفخيم فقط عند 

 الدوري: باإلمالة رِ اٱْلُكفِِّ ْلُكفَّارِ ٱ ْلُكفَّارِ ٱ 123
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِْلظَِـػغِ  ِغْلظَةً  123
 التاء في السين بإدغاـ س ورَهِ أُنزَِلت  أُنزَِلْت ُسورَةٌ  124
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةُِِسورَِ ُسورَةٌ  124
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِمرَّ َمرَّةً  126
 التاء في السين بإدغاـ س ورَهِ أُنزَِلت  ُسورَةٌ  أُنزَِلتْ  127
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةُِِسورَِ ُسورَةٌ  127
ــُكم ػػػُكميَػَرىػػػ   127  باإلمالة للكسائيِيَرِىــــ 
 الداؿ في الجيم بإدغاـ َلَقد جَّاءَُكمْ  َلَقْد َجاءَُكمْ  128
 بحذؼ الواو َرؤؼٌ  َرُءوؼٌ  128
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  129
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 يونس( سورة  10) 
 

 بإمالة الراءِاۤلرِِ رال   1
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِستَّ ِستَّةِ  3
 باإلمالة للكسائيِْسَتِوىِ ٱ ْستَػَوى  ٱ 3
 نوف بدؿ الياءالب نُػَفصّْلُ  يُػَفصّْلُ  5
 لةالدوري: باإلما رِ لن ِهاٱوَِ لنػََّهارِ ٱوَ  لنػََّهارِ ٱوَ  6
نْػَياٱ 7 نِْياٱ لدُّ  باإلمالة للكسائيِلدُّ
ــُهمُِ ػػػُهمُ َمْأَوىػػػ   8  باإلمالة للكسائيَِمْأِوىــــ 
 بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  أْلَنْػَهارُ ٱَتْحِتُهُم  أْلَنْػَهارُ ٱَتْحِتِهُم  9
ــُهمِْ )معاً(ػػػُهْم َدْعَوىػػػ   10  باإلمالة للكسائي )معاً( َدْعِوىــــ 
 الدوري: باإلمالةِمْ هِ ػنِ طُْغيِــــ  ػػِنِهمْ طُْغيَػػػ   ػػِنِهمْ طُْغيَػػػ   11
 فيو ألنو واوي ال إمالة َدعانا َدَعانا 12
َلى   15 ِ؛ِيُوِحىِ  ؛ يُوَحى   تُػتػْ  باإلمالة للكسائيِتـُْتِلى 
 باإلمالة للكسائيَِأْدرِىـــ ـُكم ػػُكمَأْدرَىػػ   16
 الثاء في التاء إدغاـب لَِبثتُّ  لَِبْثتُ  16
 باإلمالة للكسائيِفْـََتِىِ ٱ فْػتَػَرى  ٱ 17
 باإلمالة للكسائيَِوتـََعاِّلِ  َوتَػَعاَلى   18
 ياءالتاء بدؿ الب ُتُشرُِكوفَ  ُيُشرُِكوفَ  18
َِكلمَِِةِِ؛َِواحدَِِةُِِأمَِّ ُأمًَّة ؛ َواِحَدًة ؛ َكِلَمةٌ  19  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِءايَِ يَةٌ َءا 20
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِرحَِْ رَْحَمةً  21
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِطّّيبَِ طّيَّْبةٍ  22
نْػَياٱػػػُهْم ؛ أَنَجػػػ   23 ــُهْمِ؛ِ لدُّ  باإلمالة للكسائيِلدُّنِْياٱَأَِنـــ 
 بضم العين ػػػعُ تَػػػ  مَ  ػػػعَ َمتَػػػ   23
نْػَيا ؛ أَتَػػػ  ٱ 24 ــَهاٱ ػػػَهالدُّ نِْياِ؛ِأَتِــــ   باإلمالة للكسائيِلدُّ
 الدوري: باإلمالةِرِ ِدا َدارِ  َدارِ  25
 باإلمالة للكسائيِْْلُْسِنِ ٱ ْلُحْسَنى  ٱ 26
 قفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً و ِةِِْْلَنَّٱ؛ِِةِِ؛ِذلَِّةَِِوزيَادَِ ْلَجنَّةِ ٱ؛ َوزِيَاَدٌة ؛ ِذلَّةٌ  26
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 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِذلَِّةَِِسّيئَِ َسيَّْئٍة ؛ ِذلَّةٌ  27
 ؛ وال تخفى القلقلةبإسكاف الطاء ِقْطعاً  ِقَطعاً  27
 الدوري: باإلمالة لنِّارٱ لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 27
 باإلمالة للكسائيَِفَكِفىِ  َفَكَفى   29
ُلواْ  30 ُلواْ  تَػبػْ  تاء بدؿ الباءالب تَػتػْ
ــُهمُِ ػػػُهمُ َمْولَػػػ   30  باإلمالة للكسائيَِمْولِـــــ 
ِ  فَأَنَّى   32  باإلمالة للكسائيِفََأّنِ
 وال يخفى إمالة التاء قوالً واحداً  ؛وقفاً: بالهاءَْكِلَمتْ  َكِلَمتْ  33
ِ  فَأَنَّى   34  باإلمالة للكسائيِفََأّنِ
 وتخفيف الداؿ بإسكاف الهاء، اَل يَػْهِدي اَل يَِهدّْي 35
 باإلمالة للكسائي يـُْهِدىِ َِأف َأف يُػْهَدى   35
 باإلمالة للكسائيِيـُْفََتِىِ  يُػْفتَػَرى   37
ِديقْ  َتْصِديقَ  37  باإلشماـْت ص 
ــوُِٱ ػػػوُ فْػتَػَرىػػػ  ٱ 38  باإلمالة للكسائيِفْـََتِىــــ 
 التاء بخلٍف عنو وقفاً: بإمالةِةِِبُسورَِ ِبُسورَةٍ  38
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِعـــٰـــقبَِ ػػػِقَبةُ َعػػػ   39

 لنَّاسُ ٱَوَلِكِن  لنَّاسَ ٱَوَلِكنَّ  44
بتخفيف النوف وكسرىا تخلصاً من التقاء 

 وضم سين )الناس( ؛الساكنين
 بالنوف بدؿ الياء َنْحُشُرُىمْ  َيْحُشُرُىمْ  45
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِساعَِ َساَعةً  45
 الدوري: باإلمالة رِ لن ِهاٱ لنػََّهارِ ٱ لنػََّهارِ ٱ 45
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِأمَِّ َأمَّةٍ  47
 باإلمالة للكسائيَِمِتِ  َمَتى   48
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِأمَِّ َأمَّةٍ  49
 لة التاء بخلٍف عنووقفاً: بإماِةَِِساعَِ َساَعةً  49
 ثانيةلبإسقاط الهمزة ا َأرَيْػُتمْ  َأرََءيْػُتمْ  50
ــُكمِْ ػػػُكمْ أَتَػػػ   50  باإلمالة للكسائيِأَتِــــ 
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  52
 الالـ في التاء بإدغاـ َىل تُّْجَزْوفَ  َىْل ُتْجَزْوفَ  52
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 واًل واحداً وقفاً: بإمالة التاء قِةِِلنََّدامَِٱ لنََّداَمةَ ٱ 54
 الداؿ في الجيم بإدغاـ َقد جَّاَءْتُكم َقْد َجاَءْتُكم 57
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِمْوعظَِ َمْوِعظَةٌ  57
 باإلمالة للكسائي وقفاً:َِوُىِدى َوُىدىً  57
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِوَرحَِْ َورَْحَمةٌ  57
 سقاط الهمزة الثانيةبإ َأرَيْػُتم َأرَِءيْػُتم 59
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِْلقيَـــٰـــمَِٱ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ 60
 الذاؿ في التاء بإدغاـ ِإذ تُِّفيُضوفَ  ِإْذ تُِفيُضوفَ  61
 بكسر الزاي يَػْعِزبُ  يَػْعُزبُ  61
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِذرَّ َذرَّةٍ  61
ِ؛ِٱ نْػَيالدُّ ٱ؛  ْلُبْشَرى  ٱ 64 نِْياٱْلُبْشِرى   باإلمالة للكسائيِلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِْْلخرَِٱ ْْلِخَرةِ ٱ 64
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِْلعزَّٱ ْلِعزَّةَ ٱ 65
نْػَياٱ 70 نِْياٱ لدُّ  باإلمالة للكسائيِلدُّ
 احداً وقفاً: بإمالة التاء قواًل و ِةُِِغمَِّ ُغمَّةً  71
 جلي المنفصلوالمد  ؛بإسكاف ياء اإلضافة ِإالَّ  َأْجِري   َأْجِرَي ِإالَّ  72
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِعـــٰـــقبَِ ػػػِقَبةُ َعػػػ   73
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   75
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   77

ارِ  َسحَّارٍ  َساِحرٍ  79 َِسحِّ
وفتح الحاء  ؛بعد السين التي األلف بحذؼ

أف الدوري: وال يخفى  ؛وتشديدىا وألف بعدىا
 باإلمالة

 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِلسََّحرَِٱ لسََّحَرةُ ٱ 80
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   80
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   81
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ ـل ِلُموَسى   83
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِذرّيَّ ُذرّْيَّةٌ  83
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   84
َنةً  85 نَِ ِفتػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِفتـْ
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 الدوري: باإلمالة ْلِكافرينَِٱ ْلَكاِفرِينَ ٱ ْلَكاِفرِينَ ٱ 86
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   87
 بكسر الباء بُِيوتاً ؛ بُِيوَتُكمْ  وتاً ؛ بُػُيوَتُكمْ بُػيُ  87
َلةً  87 لَِ ِقبػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِقبـْ
نْػَياٱ؛  ُموَسى   88 ِ؛ِ لدُّ نِْياٱُموِسى   باإلمالة للكسائيِلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِزينَِ زِيَنةً  88
 بكسر الهمزة ِإنَّوُ  أَنَّوُ  90
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِءايَِ َءايَةً  92
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِْلقيَـــٰـــمَِٱ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ 93
 بنقل حركة الهمزة إلى السين مع حذؼ الهمزة َفَسلِ  َفْسَئلِ  94
 الداؿ في الجيم بإدغاـ َلَقد جَّاَءؾَ  َلَقْد َجاَءؾَ  94
 وال يخفى إمالة التاء قوالً واحداً  ؛وقفاً: بالهاءِْلَمتْ كَْ َكِلَمتُ  96
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِءايَِ َءايَةٍ  97
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِقـَْريَِ قَػْريَةٌ  98
نْػَياٱ 98 نِْياٱ لدُّ  باإلمالة للكسائيِلدُّ
 بالضمء الساكنين تخلص من التقا نظُُرواْ ٱُقُل  نظُُرواْ ٱُقِل  101
ــُكمِْ ػػػُكمْ يَػتَػَوفَّػػػػ   104  باإلمالة للكسائيِيـَتَـَوفِّــــ 
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  107
 الداؿ في الجيم بإدغاـ َقد جَّاءَُكمُ  َقْد َجاءَُكمُ  108
 باإلمالة للكسائيِْىَتِدىِ ٱ ْىَتَدى  ٱ 108
 باإلمالة للكسائيِيُوِحىِ  يُوَحى   109
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  109

 

 ىود( سورة  11) 
 

 الراءبإمالة ِاۤلرِِ رال   1
 باإلمالة للكسائي وقفاً:ُِمَسمِّى ُمَسمَّىً  3
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  4
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 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِدآبَّ َدآبَّةٍ  6
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  7
 : بإمالة التاء قواًل واحداً وقفاً ِةِِستَّ ِستَّةِ  7
 وكسر الحاء ،وألف بعدىا ،بفتح السين َساِحرٌ  َسْحرٌ  7
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِمْعُدودَِِةُِِأمَِّ ُأمٍَّة ؛ َمْعُدوَدةٍ  8
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِرحَِْ رَْحَمةً  9
 التاء قواًل واحداً وقفاً: بإمالة ِةِِرَ َمْغفِ  َمْغِفَرةٌ  11
 باإلمالة للكسائيِيُوِحىِ  يُوَحى   12
ـوُِٱ ػػوُ فْػتَػَرىػػ  ٱ 13  باإلمالة للكسائيِفْـََتِىـــ 
نْػَياٱ 15 نِْياٱ لدُّ  باإلمالة للكسائيِلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِْْلخرَِٱ ْْلِخَرةِ ٱ 16
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِمْريَِِةِِ؛َِوَرحَِِْةِِبـَيّـنَِ بَػيػَّْنٍة ؛ َورَْحَمًة ؛ ِمْريَةٍ  17
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   17
 باإلمالة للكسائيِفْـََتِىِ ٱ فْػتَػَرى  ٱ 18
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِلْعنَِ َلْعَنةُ  18
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِرَ ٱْْلخِ بِ  ْْلِخَرةِ ٱبِ  19
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِْْلخرَِٱ ْْلِخَرةِ ٱ 22
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِْْلَنَّٱ ْلَجنَّةِ ٱ 23
 باإلمالة للكسائيَِكٱْْلَْعِمىِ  أْلَْعَمى  ٱكَ  24
 بفتح الهمزة يػأَنّْ  ِإنّْي 25
 باإلمالة للكسائيِ؛ِنَِرىِ ِ)معاً(نَرِىـــ ـَكِ ؛ نَػَرى   )معاً(ػػَك نَػَرىػػ   27
 الالـ في النوف مع مراعاة الغنة بإدغاـ َبل نَّظُنُُّكمْ  َبْل َنظُنُُّكمْ  27
 بإسقاط الهمزة الثانية َأرَيْػُتمْ  َأرََءيْػُتمْ  28
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِرحَِِْةِِبـَيّـنَِ بَػيػَّْنٍة ؛ رَْحَمةً  28
 باإلمالة للكسائيِـينَءاتِـــــ وَِ ػػِنيَوَءاتَػػػػ   28
 جلي المنفصلوالمد  ؛بإسكاف ياء اإلضافة ِإالَّ  َأْجِري   َأْجِرَي ِإالَّ  29
ـُكمِْ ػػُكمْ َأرَىػػ   29  باإلمالة للكسائيَِأرِىـــ 
ػػ   ػػَدْلتَػَناَقْد َجػػػ   32  الداؿ في الجيم بإدغاـ ػػَدْلتَػَناَقد جَّ
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ـوُِٱ ػػوُ فْػتَػَرىػػ  ٱ 35  مالة للكسائيباإلِفْـََتِىـــ 
 بكسر الالـ من غير تنوين ُكلّْ  ُكل   40
ـَها ػػَهاَوُمْرَسػػ   41  باإلمالة للكسائيَِوُمْرِســ 
 بإسكاف الهاء َوْىيَ  َوِىيَ  42
 باإلمالة للكسائيَِونَاِدىِ  َونَاَدى   42
 بكسر الياء يَابُػَنيّْ  يَابُػَنيَّ  42
 الدوري: باإلمالة رينَِْلِكافٱ ْلَكاِفرِينَ ٱ ْلَكاِفرِينَ ٱ 42

؛  )معاً(َوِقيَل  44
 باإلشماـْ؛ْو غ يضْ ْ)معاً(و ق يل ْ َوِغيضَ 

 باإلمالة للكسائيَِونَاِدىِ  َونَاَدى   45
 تنوين من غير وفتح الالـ ،بكسر الميم َعِملَ  َعَملٌ  46
رُ  46 رَ  َغيػْ  راءالفتح ب َغيػْ
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  48
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِْلَعــٰــقبَِٱ ػػِقَبةَ ْلَعػػ  ٱ 49

ُرهُ  50  ےَغْيرِهِ  كَغيػْ
، وال يخفى صلتها بياء حاؿ بكسر الراء والهاء

 الوصل
 جلى منفصلوالمد ال ؛بإسكاف ياء اإلضافة ِإالَّ  َأْجِري   َأْجِرَي ِإالَّ  51
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِقـُوَِّ قُػوَّةً  52
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِببَـيّـنَِ يػَّْنةٍ بِبػَ  53
 باإلمالة للكسائيِْعََتِىـــ ـكَِٱ ػػكَ ْعتَػَرىػػ  ٱ 54
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِدآبَّ َدآبَّةٍ  56
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبَرحَِْ ِبَرْحَمةٍ  58
 باإلمالةالدوري:  َجبِّارِ  َجبَّارٍ  َجبَّارٍ  59
نْػَياٱ 60 نِْياٱ لدُّ  باإلمالة للكسائيِلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِْلقيَـــٰــمَِٱ؛ِِةَِِلْعنَِ ػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱَلْعَنًة ؛  60

ُرهُ  61 ، وال يخفى صلتها بياء حاؿ بكسر الراء والهاء ےَغْيرِهِ  كَغيػْ
 الوصل

َهػػػ   62 ـ ػػػَناأَتَػنػْ  باإلمالة للكسائيِـَناأَتـَْنِهــــ 
 بإسقاط الهمزة الثانية َأرَيْػُتمْ  َأرََءيْػُتمْ  63
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 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِرحَِِْةِِبـَيّـنَِ بَػيػَّْنٍة ؛ رَْحَمةً  63
ــن ػػػِنيَوَءاتَىػػػ   63  باإلمالة للكسائيِيـَوَءاتِــــ 
 ووقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنِةِِنَاقَِ نَاَقةُ  64
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِءايَِ َءايَةً  64
 الدوري: باإلمالة ُكمْ ِر ِدا َدارُِكمْ  َدارُِكمْ  65
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِثـَلَـــٰـــثَِ ػػػَثةَ ثَػلَػػػ   65
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبَرحَِْ ِبَرْحَمةٍ  66
 بفتح الميم ذٍ يَػْوَمى   ذٍ يَػْوِمى   66
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِلصَّْيحَِٱ لصَّْيَحةُ ٱ 67
 الدوري: باإلمالة ديِــــ ـرىمِْ ػػرِِىمْ ِديَػػػ   ػػرِِىمْ ِديَػػػ   67

: وقفاً ، واإلخفاء جلي؛ فتحالوصاًل: بتنوين  َكَفُروا  ثَُموداً  َكَفُروا  ثَُموَداْ  68
 اً ؿ التنوين ألفابدبإ

 ، واإلدغاـ فيما بعدىا جليالداؿ وتنوينكسر ب لَِثُمودٍ  ودَ لَِثمُ  68
 الداؿ في الجيم بإدغاـ َوَلَقد جَّاَءتْ  َوَلَقْد َجاَءتْ  69
 باإلمالة للكسائيِبٱْلُبْشِرىِ  ْلُبْشَرى  ٱبِ  69
 وإسكاف الالـ ،بكسر السين ِسْلٌم َفَما ػػػٌم َفَماَسلَػػػ   69
 (الراء والهمزة) سائيباإلمالة للكِرِِءا رََءا 70
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِخيفَِ ِخيَفةً  70
مَِ َمةٌ قَاى   71  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِقَاى 
 بضم الباء يَػْعُقوبُ  يَػْعُقوبَ  71
َلِتِ  ػػػَويْػَلَتى  يَػػػ   72 ـَويـْ  باإلمالة للكسائيِيَــــ 
 وال يخفى إمالة التاء قوالً واحداً  ؛هاءوقفاً: بال َرمَحتْ  رَْحَمتُ  73
 باإلمالة للكسائيِْلُبْشِرىِ ٱ ْلُبْشَرى  ٱ 74
 الداؿ في الجيم بإدغاـ َقد جَّاءَ  َقْد َجاءَ  76
ۤيءْ  ءَ ِسي   77  باإلشماـْس 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِقـُوَِّ قُػوَّةً  80
 ٍف عنووقفاً: بإمالة التاء بخلِةِِحَجاِر ِحَجارةً  82
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِمَسوَّمَِ ُمَسوََّمةً  83
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ُرهُ  84 ، وال يخفى صلتها بياء حاؿ بكسر الراء والهاء ےَغْيرِهِ  كَغيػْ
 الوصل

ــُكم ػػػُكمَأرَىػػػ   84  باإلمالة للكسائيَِأرِىــــ 
 الً واحداً وال يخفى إمالة التاء قو  ؛وقفاً: بالهاءِْبِقيَّتْ  ِبِقيَّتُ  86
 بإسقاط الهمزة الثانية َأرَيْػُتمْ  َأرََءيْػُتمْ  88
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبـَيّـنَِ بَػيػَّْنةٍ  88
ــُكمِْـأَنِْ ػػػُكمْ أَنْػَهػػػ   88  باإلمالة للكسائيِِهــــ 
 باإلمالة للكسائيِلََنرِىـــ ـكَِ ػػكَ لَنَػَرىػػ   91
 الذاؿ في التاء بإدغاـ ذتُُّموهُ تَّخَ ٱوَ  تََّخْذُتُموهُ ٱوَ  92
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبَرحَِْ ِبَرْحَمةٍ  94
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِلصَّْيحَِٱ لصَّْيَحةُ ٱ 94
ــرىمِْ ػػػرِِىمْ ِديَػػػ   ػػػرِِىمْ ِديَػػػ   94  الدوري: باإلمالة ديِـــــ 
 التاء في الثاء بإدغاـ دُ ِبِعَدت ثَُّمو  ِبِعَدْت ثَُمودُ  95
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   96
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِْلقيَـــٰــَمةِِٱ ػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ 98
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِْلقيَـــٰــمَِٱ؛ِِةَِِلْعنَِ ػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ َلْعَنًة ؛ 99
 مالة للكسائيباإلِْلُقِرىِ ٱ ْلُقَرى  ٱ 100
 باإلمالة للكسائيِْلُقِرىِ ٱ ْلُقَرى  ٱ 102
 بإسكاف الهاء َوْىيَ  َوِىيَ  102
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِظَـــٰـــلمَِ ػػػِلَمةٌ ظَػػػ   102
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِْْلخرَِٱ؛ِِةَِِْليَِ ْْلِخَرةِ ٱَْليًَة ؛  103
 بإثبات الياء وصاًل، وحذفها وقفاً  ےيَْأتِ  يَْأتِ  105
 الدوري: باإلمالة لنِّارٱ لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 106
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِْْلَنَّٱ ْلَجنَّةِ ٱ 108
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِمْريَِ ِمْريَةٍ  109
 باإلمالة للكسائيوقفاً:  ُموِسى ُموَسى 110
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِمََِكل َكِلَمةٌ  110
 بتخفيف الميم َلَما َلمَّا 111
 الدوري: باإلمالة رِ لن ِهاٱ لنػََّهارِ ٱ لنػََّهارِ ٱ 114



 فرش الجزء الثاني عشر                                                                        الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة الكسائي
 البيان

 الدوري أبو الحارث
 

                                                                                                                 136      

 

 

 باإلمالة للكسائيِذْكِرىِ  ِذْكَرى   114
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبَقيَّ بَِقيَّةٍ  116
 كسائيباإلمالة للِْلُقِرىِ ٱ ْلُقَرى  ٱ 117
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِواحدَِِةُِِأمَِّ ُأمًَّة ؛ َواِحَدةً  118
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِْْلنَّٱ؛ِِةَِِكلمَِ ْلِجنَّةِ ٱَكِلَمُة ؛  119
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِوَمْوعظَِ َوَمْوِعظَةٌ  120
 ة للكسائيباإلمالَِوذْكِرىِ  َوِذْكَرى   120
 وكسر الجيم ،بفتح الياء يَػْرِجعُ  يُػْرَجعُ  123
 تاءالياء بدؿ الب يَػْعَمُلوفَ  تَػْعَمُلوفَ  123

 
 يوسف( سورة  12) 

 

 راءالبإمالة ِاۤلرِِ رال   1
 يقف بالتاء ] مستثنى [، ػػأََبتِ ػػػ   يَػػػ ػػأََبتِ ػػػ   يَػػػ 4
 ياءبكسر ال ػػػَُنيّْ ييَػػػ   ػػػبُػَنيَّ يَػػػ   5
 الدوري: باإلمالةِرُْءيِاكَِ رُْءيَاؾَ  رُْءيَاؾَ  5
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِعْصبَِ ُعْصَبةٌ  8
 بالضم تخلص من التقاء الساكنين قْػتُػُلواْ ٱَمِبيٍن  قْػتُػُلواْ ٱَمِبيٍن  8
 واحداً  وال يخفى إمالة التاء قوالً  ؛وقفاً: بالهاءَْغيَـــٰـــَبتْ  ػػػَبتِ َغيَػػػ   10
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِلسَّيَّارَِٱ لسَّيَّارَةِ ٱ 10
 ياءً  الهمزة داؿإبب لذّْيبُ ٱ لذّْْئبُ ٱ 13
 ياءً  الهمزة داؿإبب لذّْيبُ ٱ لذّْْئبُ ٱ 14
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِعْصبَِ ُعْصَبةٌ  14
 وال يخفى إمالة التاء قوالً واحداً  ؛اءوقفاً: بالهَْغيَـــٰـــَبتْ  ػػػَبتِ َغيَػػػ   15
 ياءً  الهمزة داؿإبب لذّْيبُ ٱ لذّْْئبُ ٱ 17
 الالـ في السين بإدغاـ َبل سَّوََّلتْ  َبْل َسوََّلتْ  18
 التاء في السين بإدغاـ سَّيَّارَهِ َوَجاَءت  َوَجاَءْت َسيَّارَةٌ  19
 عنووقفاً: بإمالة التاء بخلٍف ِةَِِسيَّارَِ َسيَّارَةٌ  19
ــُبْشِرىِ  ػػػُبْشَرى  ؛ يَػػػ   فََأْدَلى   19 ِ؛ِيَــــ   باإلمالة للكسائيِفََأْدِّل 
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 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِبَضـــٰـــعَِ ػػػَعةً ِبَضػػػ   19
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِمْعُدودَِ َمْعُدوَدةٍ  20

ػػُو ؛ ػػُو ؛ َمثْػَوىػػ  ْشتَػَرىػػ  ٱ 21
 ى  َعسَ 

ـُوِ؛َِعِسىِ ٱ ـُوِ؛َِمْثوِىـــ   باإلمالة للكسائيِْشََتِىـــ 

 الدوري: باإلمالةَِمْثوِايَِ َمثْػَوايَ  َمثْػَوايَ  23
 (الراء والهمزة) باإلمالة للكسائيِرِِءا رََءا 24

 لدا لدا 25
فيها ألنها رسمت بألف ممدودة في  ال إمالة

 جميع المصاحف العثمانية
 إسكاف الهاءب َوْىوَ  َوُىوَ  26
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  27
 (الراء والهمزة) باإلمالة للكسائي رِِءا رََءا 28
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِْلَمدينَِٱ؛ِِةِِنْسوَِ ْلَمِديَنةِ ٱِنْسَوٌة ؛  30
 وال يخفى إمالة التاء قوالً واحداً  ؛وقفاً: بالهاءْمَرَأتْ ٱ ْمَرَأتُ ٱ 30
ــَها ػػػَهاػػػَها ؛ لَنَػَرىػػػ  ػػ  فَػتَػ 30 ــَهاِ؛ِلََنرِىــــ   باإلمالة للكسائيِفَتِـــــ 
 الداؿ في الشين بإدغاـ َقد شََّغَفَها َقْد َشَغَفَها 30
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِواحدَِ َواِحَدةٍ  31
 بالضم تخلص من التقاء الساكنين ْخُرجْ ٱَوقَالُت  ْخُرجْ ٱَوقَالِت  31
 فيو ألنو واوي ال إمالة بدا بدا 35

36 
؛  )معاً(ػػػِني َأرَىػػػ  

ــَأرِِ ػػكَ نَػَرىػػ    باإلمالة للكسائيِ؛ِنَرِىـــ ـكَِِ)معاً(ِينىــــ 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِبٱْْلخرَِِةِِملَّ ْْلِخَرةِ ٱِملََّة ؛ بِ  37
 قواًل واحداً  وقفاً: بإمالة التاءِةِِملَّ ِملَّةَ  38
ــوُِ ػػػوُ فَأَنَسػػػ   42  باإلمالة للكسائيِفَأَنِســــ 

ػػَي ؛ ؛ رُْءيَػػػ   َأَرى   43
 ِللرُُّءيَا

ـَيِ؛ ِ؛ِرُْءيِـــ   باإلمالة للكسائيِلرُُّءيِالَِأِرى 

 فيو ألنو واوي ال إمالة نجا نجا 45
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِأمَِّ ُأمَّةٍ  45
 بإسكاف الهمزة َدْأباً  َدأَباً  47
 ياءالتاء بدؿ الب تَػْعِصُروفَ  يَػْعِصُروفَ  49
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 بنقل حركة الهمزة إلى السين مع حذؼ الهمزة َفَسْلوُ  َفْسئَػْلوُ  50
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِلّنْسوَِٱ لنّْْسَوةِ ٱ 50
 اء قوالً واحداً وال يخفى إمالة الت ؛وقفاً: بالهاءْمَرَأتْ ٱ ْمَرَأتُ ٱ 51
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 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِْلَمَّارَِ أَلَمَّارَةٌ  53
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلخرَِ ْْلِخَرةِ ٱ 57
 بإمالة التاء قواًل واحداً وقفاً: ِةِِإْخوَِ ِإْخَوةُ  58
 بالياء بدؿ النوف َيْكَتلْ  َنْكَتلْ  63
 ف الهاءبإسكا َوْىوَ  َوُىوَ  64
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةُِِمتَـَفّرقَِ ُمتَػَفرّْقَةٍ  67
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِحاجَِ َحاَجةً  68
ــَها ػػػَهاَقَضػػػ   68  باإلمالة للكسائيَِقِضــــ 
 باإلمالة للكسائيَِءاِوىِ  َءاَوى   69
 اء قواًل واحداً وقفاً: بإمالة التِةِِلّسَقايَِٱ لسَّْقايَةَ ٱ 70
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  75
 الداؿ في السين بإدغاـ فَػَقد سََّرؽَ  فَػَقْد َسَرؽَ  77
 باإلمالة للكسائيِنَرِىـــ ـكَِ ػػكَ نَػَرىػػ   78
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  80
 بنقل حركة الهمزة إلى السين مع حذؼ الهمزة َوَسلِ  َوْسَئلِ  82
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِْلَقْريَِٱ ْلَقْريَةِ ٱ 82
 الالـ في السين بإدغاـ َبل سَّوََّلتْ  َبْل َسوََّلتْ  83
 باإلمالة للكسائي وقفاً: َعِسى َعَسى 83
ِ؛ِيَـــ ۤـــَأَسِفىِ  ػػػَأَسَفى  ؛ يَػػػ    َوتَػَولَّى   84  باإلمالة للكسائيَِوتـََوّلِّ 
 اءبإسكاف اله فَػْهوَ  فَػُهوَ  84
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِببَضـــٰـــعَِ ػػػَعةٍ بِِبَضػػػ   88
 باإلمالة للكسائيِةُِِمْزجـــٰـــ ػػػةٍ ُمْزَجػػػ   88
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  92
ــوُِ ػػػوُ أَْلَقػػػ   96  باإلمالة للكسائيِأَْلِقــــ 
 باإلمالة للكسائيَِءاِوىِ  َءاَوى   99
 يقف بالتاء ] مستثنى [، ػػأََبتِ ػػػ   يَػػػ ػػأََبتِ ػػػ   يَػػػ 100
ــيَِ ػػػيَ رُْءيَػػػ   100  باإلمالة للكسائيِرُْءيِــــ 
 الداؿ في الجيم بإدغاـ َقد جََّعَلَها َقْد َجَعَلَها 100
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نْػَياٱ 101 نِْياٱ لدُّ  باإلمالة للكسائيِلدُّ
 اء قواًل واحداً وقفاً: بإمالة التِةَِِوٱْْلخرَِ ْْلِخَرةِ ٱوَ  101
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِءايَِ َءايَةٍ  105
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِبـَْغتَِِةِِغَـــٰـــشيَِ ػػػِشَيٌة ؛ بَػْغَتةً غَػػػ   107
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِلسَّاعَِٱ لسَّاَعةٌ ٱ 107
 التاء قواًل واحداً وقفاً: بإمالة ِةَِِبصيَِ َبِصيَرةٍ  108

خفى توال  ؛وفتح الحاء ،بالياء بدؿ النوفِىِ ــيُوحِِ نُوِحي 109
 اإلمالة

 باإلمالة للكسائيِْلُقِرىِ ٱ ْلُقَرى  ٱ 109
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِٱْْلخرَِِةَِِعـــٰـــقبَِ ْْلِخَرةِ ٱػػػِقَبُة ؛ َعػػػ   109
 تاءالياء بدؿ الب يَػْعِقْلوفَ  تَػْعِقْلوفَ  109

 فَػنُػْنِجيْ  فَػُنجّْيَ  110
بنونين األولى مضمومة والثانية ساكنة، مع 

 واإلخفاء جلي ؛تخفيف الجيم وإسكاف الياء
َرةٌ ػعِ  111 رَ ػعِ  بػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبػْ
 باإلمالة للكسائيِيـُْفََتِىِ  يُػْفتَػَرى   111
ِديقْ  َتْصِديقَ  111  باإلشماـْت ص 
 باإلمالة للكسائي وقفاً:َِوُىِدى َوُىدىً  111
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِمَِـَورَحِْ َورَْحَمةً  111

 
 الرعد( سورة  13) 

 

 راءالبإمالة ِاۤلۤمرِِ رم  ال   1
 باإلمالة للكسائيِْسَتِوىِ ٱ ْستَػَوى  ٱ 2
 باإلمالة للكسائي وقفاً:ُِمَسمِّى ُمَسّمىً  2
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  3
 وتشديد الشين ،بفتح الغين يُػَغشّْي يُػْغِشي 3

4 
َوَزرٌْع ؛ َوَنِخيٌل ؛ 

َوافٌ  َوافٍ  ِصنػْ  )في الثالثة(كسر البتنوين  َوَزرٍْع ؛ َوَنِخيٍل ؛ ِصنػْ

رُ  4  بكسر الراء َوَغْيرِ  َوَغيػْ
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 خفى اإلمالةتوال  ؛بالتاء بدؿ الياءُِتْسِقىِ  ُيْسَقى   4
 بالياء بدؿ النوف َويُػَفضّْلُ  َونُػَفضّْلُ  4
 الباء في الفاء بإدغاـ تَػْعَجب فػََّعَجبٌ  تَػْعَجْب فَػَعَجبٌ  5
 (راخبعلى اإل)بهمزة واحدة مكسورة  ِإنَّا َأِءنَّا 5
 الدوري: باإلمالة رِ لنِّاٱ لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 5

ْلَحَسَنِة ؛ ٱلسَّيَّْئِة ؛ ٱبِ  6
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِرَ َمْغفِ ؛ِِةَِِسنَِْلَِْٱ؛ِِةِِـػئَ بٱلسَّيّْ  َمْغِفَرةٍ 

 بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  ْلَمُثاَلتُ ٱقَػْبِلُهُم  ْلَمُثاَلتُ ٱقَػْبِلِهُم  6
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِءايَِ َءايَةٌ  7
 باإلمالة للكسائيِأُنِثىِ  أُنَثى   8
 الدوري: باإلمالة ِدارِ مبقِْ ِبِمْقَدارٍ  ِبِمْقَدارٍ  8
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِلشََّهـــٰـــدَِٱوَِ ػػػَدةِ لشََّهػػػ  ٱوَ  9
 الدوري: باإلمالة بٱلن ِهار لنػََّهارِ ٱبِ  لنػََّهارِ ٱبِ  10
كَِٱوَِ َكةُ ػػػى  ْلَملَػػػ   ٱوَ  13  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِْلَمَلۤـٰـــٰــى 
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  13
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِدْعوَِ َدْعَوةُ  14
 الدوري: باإلمالة ْلِكافرينَِٱ ْلَكاِفرِينَ ٱ ْلَكاِفرِينَ ٱ 14
 الذاؿ في التاء بإدغاـ تََّخذتُّمٱَأفَ  ٱتََّخْذتُمفَ أ 16
 باإلمالة للكسائيِْْلَْعِمىِ ٱ أْلَْعَمى  ٱ 16
 بالياء بدؿ التاء لظُّْلَماتُ ٱَيْسَتِوي  ْلَماتُ لظُّ ٱَتْسَتِوي  16
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  16
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِحْليَِِةَِِأْوديَِ َأْوِديٌَة ؛ ِحْلَيةٍ  17
 الدوري: باإلمالة لنِّارٱ لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 17
 بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  ْْلُْسِنِ ٱِلَربُِهُم  ْلُحْسَنى  ٱِلَربِِهُم  18

18 
؛  ْلُحْسَنى  ٱ

ــُهمِْٱ ػػػُهمْ َوَمْأَوىػػػ   ِ؛َِوَمْأِوىــــ   باإلمالة للكسائيِْْلُْسِن 

 باإلمالة للكسائيَِأْعِمىِ  َأْعَمى   19

 ْلَحَسَنةِ ٱَوَعاَلنَِيًة ؛ بِ  22
 ْلسَّيَّْئةِ ٱ

ِةِِ؛ِبٱْلََْسنَِِةَِِوَعََلنيَِ
 ةِِـػئَ ْلسَّيّْ ٱ

 : بإمالة التاء قواًل واحداً وقفاً 
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 باإلمالة للكسائي وقفاً: لدَّارِ ٱ ُعْقِبِ لدَّارِ ٱُعْقَبى  22
 الدوري: باإلمالة لدِّارٱ لدَّارِ ٱ لدَّارِ ٱ 22
كَِٱوَِ َكةُ ػػػى  ْلَملَػػػ   ٱوَ  23  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِْلَمَلۤـٰـــٰــى 
 باإلمالة للكسائي وقفاً: ارِ لدَّ ٱ ُعْقِبِ لدَّارِ ٱُعْقَبى  24
اٱ لدَّارِ ٱ لدَّارِ ٱ 24  الدوري: باإلمالة رِ لدِّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِللَّْعنَِٱ للَّْعَنةُ ٱ 25
 الدوري: باإلمالة ارِ لدِِّٱ لدَّارِ ٱ لدَّارِ ٱ 25
نْػَيا ٱ 26 نِْياٱ )معاً(لدُّ  باإلمالة للكسائي )معاً( لدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلخرَِ ةِ ْْلِخرَ ٱ 26
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِءايَِ َءايَةٌ  27
 باإلمالة للكسائيُِطوِبِ  ُطوَبى   29
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِأمَِّ ُأمَّةٍ  30
ُهُم  لَِّذيٱَعَلْيِهُم  30  قفاً بضم الهاء وصاًل، وكسرىا و  لَِّذيٱَعَليػْ
 باإلمالة للكسائيِْلَمْوِتىِ ٱ ْلَمْوَتى  ٱ 31
 باإلمالة للكسائي وقفاً: َهِدىـلَِ َلَهَدى 31
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِقَارعَِ قَارَِعةٌ  31
 الدوري: باإلمالة ىمْ رِ ِدا َدارِِىمْ  َدارِِىمْ  31
 بالضماء الساكنين تخلص من التق ْستُػْهِزئَ ٱَوَلَقُد  ْستُػْهِزئَ ٱَوَلَقِد  32
 الذاؿ في التاء بإدغاـ َأَخذتػُُّهمْ  َأَخْذتُػُهمْ  32
 الالـ في الزاي بإدغاـ َبل زُّيَّنَ  َبْل زُيَّنَ  33
نْػَياٱ 34 نِْياٱ لدُّ  باإلمالة للكسائيِلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلخرَِ ْْلِخَرةِ ٱ 34
 بإمالة التاء قواًل واحداً وقفاً: ِةِِْْلَنَّٱ ْلَجنَّةِ ٱ 35
 باإلمالة للكسائي وقفاً: َوُعْقِبِ؛ِ ُعْقِبِ َوُعْقَبى؛ ُعْقَبى  35
 الدوري: باإلمالة ْلِكافرينَِٱ ْلَكاِفرِينَ ٱ ْلَكاِفرِينَ ٱ 35
َـــايَِــ؛ِبِةَِِوُذرّيَّ ػػػايَةٍ َوُذرّْيًَّة ؛ بِػػػ َ  38  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِـ 
 وتشديد الباء ،بفتح الثاء َويُػثَبّْتُ  َويُػْثِبتُ  39
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  41
 باإلمالة للكسائي وقفاً: ُعْقِبِ ُعْقَبى 42
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اٱ لدَّارِ ٱ لدَّارِ ٱ 42  الدوري: باإلمالة رِ لدِّ
 باإلمالة للكسائيَِكِفى َكَفى 43

 
 إبراىيم( سورة  14) 

 

 راءالبإمالة ِاۤلرِِ رال   1
 الدوري: باإلمالة لْلِكافرينَِ لْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  لْلَكػػػػػ ػػػِفرِينَ  2
نْػَياٱ 3 نِْياٱ لدُّ  باإلمالة للكسائيِلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلخرَِ ْْلِخَرةِ ٱ 3
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  4
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   5
 الدوري: باإلمالة َصبِّارِ  رٍ َصبَّا َصبَّارٍ  5
ِ؛َِأَِنـــــ ُكم ػُكم؛ أَنَجػػػ   ُموَسى   6  باإلمالة للكسائيُِموِسى 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِنْعمَِ نِْعَمةَ  6
 الذاؿ في التاء بإدغاـ َوِإذ تََّأذَّفَ  َوِإْذ تََأذَّفَ  7
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   8
 باإلمالة للكسائي وقفاً:ُِمَسمِّى ىً ُمَسمّ  10
ـَنا ػػَناَىَدىػػ   12  باإلمالة للكسائيَِىِدىـــ 
 باإلمالة للكسائيِفََأْوِحىِ  فََأْوَحى   13
 الدوري: باإلمالة َجبِّارِ  َجبَّارٍ  َجبَّارٍ  15
 باإلمالة للكسائيَِوُيْسِقىِ  َوُيْسَقى   16
 وضم القاؼ ،سر الالـوك ،بألف بعد الخاء َخاِلقُ  َخَلقَ  19
 بكسر الضاد أْلَْرضِ ٱوَ  أْلَْرضَ ٱوَ  19
ـَنا ػػَناَىَدىػػ   21  باإلمالة للكسائيَِىِدىـــ 
 بإسكاف ياء اإلضافة ِليْ  ِليَ  22
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِطَّيبَِِةِِ؛ِطَيّبَِِةَِِكلمَِ َكِلَمًة ؛ طَيَّْبًة ؛ طَيَّْبةٍ  24
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِكَشَجرَِ َكَشَجَرةٍ  24
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  )معاً( ةِِ؛َِخبيثَِِةَِِكلمَِ )معاً(َكِلَمٍة ؛ َخِبيثٍَة  26
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِكَشَجرَِ َكَشَجَرةٍ  26
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 بالضمن تخلص من التقاء الساكني ْجُتثَّتْ ٱَخِبيَثٍة  ْجُتثَّتْ ٱَخِبيَثٍة  26
 باإلمالة للكسائيَِقرِارِ  قَػَرارٍ  26
نْػَياٱ 27 نِْياٱ لدُّ  باإلمالة للكسائيِلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلخرَِ ْْلِخَرةِ ٱ 27
 وقفاً: بالهاء؛ وال يخفى إمالة التاء قوالً واحداً ْنعَمتْ  نِْعَمتَ  28
 ري: باإلمالةالدو  رِ ْلَبوِاٱ ْلبَػَوارِ ٱ ْلبَػَوارِ ٱ 28
 الدوري: باإلمالة رِ لنِّاٱ لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 30

تخلصاً وصاًل بإسكاف الياء، وال يخفى حذفها  ِلِعَباِديْ  ِلِعَباِديَ  31
 من التقاء الساكنين

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِوَعََلنيَِ َوَعاَلنَِيةً  31
 مالة للكسائيباإلَِوَءاتِـــــ ـُكم ػػُكمَوَءاتَػػػ   34
 وقفاً: بالهاء؛ وال يخفى إمالة التاء قوالً واحداً ْنِعَمتْ  نِْعَمتَ  34
 باإلمالة للكسائيَِعِصاين َعَصاِني 36
ــــدَِ ػػػَدةً َأفْػػػ ِ  37 ـ   وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِأفْــ
 باإلمالة للكسائيََِيِْفىِ  َيْخَفى   38
 بكسر السين نَّ َتْحِسبَ  َتْحَسَبنَّ  42
 بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  ْلَعَذبُ ٱيَْأتِيُهُم  ْلَعَذبُ ٱيَْأتِيِهُم  44
 بفتح الالـ األولى وضم الثانية لَتَػُزوؿُ  لِتَػُزوؿَ  46
 بكسر السين َتْحِسَبنَّ  َتْحَسَبنَّ  47
ارٱ ْلَقهَّارِ ٱ ْلَقهَّارِ ٱ 48  الدوري: باإلمالةِْلَقهِّ
 باإلمالة للكسائي وقفاً: َتِرىوَِ َوتَػَرى 49
 باإلمالة للكسائيَِوتـَْغِشىِ  َوتَػْغَشى   50
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 حجرال( سورة  15) 
 

 راءالبإمالة ِاۤلرِِ رال   1
 بتشديد الباء رُبََّما رُبََما 2
 بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  أْلََملُ ٱًويُػْلِهُهُم  أْلََملُ ٱًويُػْلِهِهُم  3
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِقـَْريَِ قَػْريَةٍ  4
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِأمَِّ ُأمَّةٍ  5
كَِ َكةِ ػػى  ْلَمػلػػ   ٱبِ  7  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبٱْلَمـلۤـٰــٰـى 
كَِ َكةَ ػػى  ْلَمػلػػ   ٱ 8  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلَمـلۤـٰــٰـى 
 التاء في السين بإدغاـ ةُِس نََّخَلت  ُسنَّةُ َخَلْت  13
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِسنَّ ُسنَّةُ  13
 الغنة وال تخفى في النوف؛ بإدغاـ الالـ َبل نَّْحنُ  َبْل َنْحنُ  15
 الداؿ في الجيم بإدغاـ َوَلَقد جََّعْلَنا َوَلَقْد َجَعْلَنا 16
 باإلمالة الدوري:ِنِار نَارِ  نَارِ  27
كَِ َكةِ ػػى  ِلْلَملػػػ    28  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِلْلَملۤـٰـــٰـى 
كَِ َكةُ ػػى  ْلَمػلػػ   ٱ 30  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلَمـلۤـٰــٰـى 
 باإلمالة للكسائيَِأِبِ  أََبى   31
 واحداً وقفاً: بإمالة التاء قواًل ِةِِللَّْعنَِٱ للَّْعَنةَ ٱ 35
َعةُ  44 عَِ َسبػْ  وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِسبـْ

تخلص من التقاء الساكنين ؛ والبكسر العين ْدُخُلوَىاٱَوِعُيوٍف  ْدُخُلوَىاٱَوُعُيوٍف  45
 بالضم

 الذاؿ في الداؿ بإدغاـ ِإذ دََّخُلواْ  ِإْذ َدَخُلواْ  52
 بكسر النوف يَػْقِنطُ  يَػْقَنطُ  56
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِمَِـحِْرَِ رَْحَمةِ  56
 واإلخفاء جلي ؛بإسكاف النوف وتخفيف الجيم َلُمنُجوُىمْ  َلُمَنجُّوُىمْ  59
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِْلَمدينَِٱ ْلَمِديَنةِ ٱ 67
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِلصَّْيحَِٱ لصَّْيَحةُ ٱ 73

 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِحَجارَِ ِحَجارَةً  74

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِْليَِ َْليَةً  77
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 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِْْلَْيكَِٱ أْلَْيَكةِ ٱ 78
 بكسر الياء بُِيوتاً  بُػُيوتاً  82
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِلصَّْيحَِٱ لصَّْيَحةُ ٱ 83
 باإلمالة للكسائيَِأْغِنِ  َأْغَنى   84
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِلسَّاعَِٱ لسَّاَعةَ ٱ 85
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِْلتيَِ َْلتَِيةٌ  85
 باإلشماـْف ٱص د ع ْصدَعْ ٱفَ  94

 
 نحلال( سورة  16) 

 

ِ؛َِوتـََعاِّلِ  ؛  َوتَػَعاَلى   أََتى   1  باإلمالة للكسائيِأَِتى 
 ياءالتاء بدؿ الب ُتْشرُِكوفَ  وفَ ُيْشرِكُ  1
كَِ َكةَ ػػى  ْلَمػلػػ   ٱ 2  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلَمـلۤـٰــٰـى 
 باإلمالة للكسائيِتـََعاِّلِ  تَػَعاَلى   3
 ياءالتاء بدؿ الب ُتْشرُِكوفَ  ُيْشرُِكوفَ  3
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِنُْطفَِ نُْطَفةٍ  4
 بحذؼ الواو َلَرُءؼٌ  وؼٌ َلَرءُ  7
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِوزينَِ َوزِيَنةً  8
 باإلشماـْق ص دْ  َقْصدُ  9
ـُكمِْ ػػُكمْ َلَهَدىػػ   9  باإلمالة للكسائيَِْلَِدىـــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِْليَِ َْليَةً  11

 بفتح الميم لنُُّجوـَ ٱوَ  لنُُّجوـُ ٱوَ  12
 بدؿ الضمبتنوين كسر  ُمَسخََّراتٍ  ُمَسخََّراتٌ  12
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِْليَِ َْليَةً  13

 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  14
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِحْليَِ ِحْلَيةً  14
 باإلمالة للكسائي وقفاً: َوَتِرى َوتَػَرى 14
 باإلمالة للكسائيَِوأَْلِقىِ  َوأَْلَقى   15
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِنْعمَِ نِْعَمةَ  18
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 بالتاء بدؿ الياء َتْدُعوفَ  َيْدُعوفَ  20
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ُِمنكرَِِةِِبٱْْلخرَِ ْْلِخَرِة ؛ ُمنِكَرةٌ ٱبِ  22
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  24
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِْلقيَـــٰـــمَِٱ؛ِِةَِِكاملَِ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱَكاِمَلًة ؛  25
 الدوري: باإلمالةَِأْوزِار َأْوزَارِ  َأْوزَارِ  25
 باإلمالة للكسائي وقفاً:ِفَأَِتى فَأََتى 26
ُهُمِ لسَّْقفُ ٱَعَلْيِهُم  26  بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً ِلس ْقفُِٱَعَليـْ
ـُهمَوأَِ ػػُهمَوأَتَػػػ   26  باإلمالة للكسائيِتِــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِْلقيَـــٰـــمَِٱ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ 27
ــفرينَِٱ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ 27  الدوري: باإلمالةِْلِكــــ 
ــُهُمِ؛ِبَِلىِ  ػػػُهُم ؛ بَػَلى  تَػتَػَوفَػػػ   28  كسائيباإلمالة للِتـَتَـَوِفـــــ 
كَِ َكةُ ػػى  ْلَمػلػػ   ٱ 28  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلَمـلۤـٰــٰـى 
 باإلمالة للكسائي وقفاً: َمْثِوى َمثْػَوى 29
 باإلشماـْو ق يلْ  َوِقيلَ  30
نْػَياٱ 30 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 مالة التاء قواًل واحداً وقفاً: بإِةِِ؛ِٱْْلخرَِِةَِِحَسنَِ ْْلِخَرةِ ٱَحَسَنٌة ؛  30
ــُهمُِ ػػػُهمُ تَػتَػَوفَػػػ   32  باإلمالة للكسائيِتـَتَـَوِفــــــ 
كَِ ْلَجنَّةَ ٱَكُة ؛ ػػى  ْلَمػلػػ   ٱ 32  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِٱْْلَنَِّةِِٱْلَمـلۤـٰــٰـى 
 بالياء بدؿ التاء يَأَتِيَػُهمُ  تَأَتِيَػُهمُ  33
كَِ َكةُ ػػى  ْلَمػلػػ   ٱ 33  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلَمـلۤـٰــٰـى 

36 
ػػَلُة ؛ لضَّلَػػػ  ٱُأمٍَّة ؛ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِعـــٰـــقبَِِةِِ؛ِٱلضَّلَـــٰــلَِِةُِِأمَِّ ػػػِقَبةُ َعػػػ  

 بالضمتخلص من التقاء الساكنين  ْعُبُدواْ ٱَأُف  ْعُبُدواْ ٱَأِف  36
 باإلمالة للكسائي وقفاً: َىِدى َىَدى 36
ــُهمِْ ػػػُهمْ َىَدىػػػ   37  باإلمالة للكسائيَِىِدىــــ 
 باإلمالة للكسائيِبَِلىِ  بَػَلى   38
 فتح النوفب فَػَيُكوفَ  فَػَيُكوفُ  40
نْػَياٱ 41 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 اً: بإمالة التاء قواًل واحداً وقفِةِِ؛ِٱْْلخرَِِةَِِحَسنَِ ْْلِخَرةِ ٱَحَسَنًة ؛  41
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 مالةباإلو  ؛وفتح الحاء ؛بالياء يدؿ النوفِيُوِحى نُوِحي 43
 بنقل حركة الهمزة إلى السين مع حذؼ الهمزة َفَسُلواُ  َفْسئَػُلواْ  43
 بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  أْلَْرضَ ٱِبُهُم  أْلَْرضَ ٱِبِهُم  45
 بحذؼ الواو َلَرُءؼٌ  َلَرُءوؼٌ  47
 ياءالتاء بدؿ الب تَػَرْواْ  يَػَرْواْ  48
كَِِةَِِدآبَِ َكةُ ػػى  ْلَمػلػػ   ٱَدآبٍَة ؛ و  49  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِوٱْلَمـلۤـٰــٰـى 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِنْعمَِ نِْعَمةٍ  53
 باإلمالة للكسائيِبٱْْلُنِثىِ  أْلُنَثى  ٱبِ  58
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  58
 (بعد الراءالتي األلف ) باإلمالة للكسائيِيـَتَـَواِرىِ  يَػتَػَواَرى   59
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبٱْْلخرَِ ْْلِخَرةِ ٱبِ  60
 باإلمالة للكسائيِٱْْلَْعِلىِ  أْلَْعَلى  ٱ 60
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  60
 تاء قواًل واحداً وقفاً: بإمالة الِةَِِدآبَِ َدآبَةٍ  61
 باإلمالة للكسائي وقفاً:ُِمَسمِّى ُمَسّمىً  61
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِساع َساَعةً  61
 باإلمالة للكسائيِٱْْلُْسِنِ  ْلُحْسَنى  ٱ 62
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  63
 باإلمالة للكسائي وقفاً:َِوُىِدى َوُىدىً  64
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِوَرحَِْ َورَْحَمةً  64
 باإلمالة للكسائيِفََأْحِيا فََأْحَيا 65
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِْليَِ َْليَةً  65
َرةً  66 رَ َلعِ  َلِعبػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبػْ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِْليَِ َْليَةً  67
 باإلمالة للكسائيَِأْوِحىِ وَِ َوَأْوَحى   68
 بكسر الباء بُِيوتاً  بُػُيوتاً  68
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِْليَِ َْليَةً  69
ــُكمِْ ػػػُكمْ يَػتَػَوفَػػػ   70  باإلمالة للكسائيِيـَتَـَوِفــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِأفَبنْعمَِ َأفَِبِنْعَمةِ  71
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 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِحَفدَِوَِ َوَحَفَدةً  72
 وال يخفى إمالة التاء قوالً واحداً  ؛وقفاً: بالهاءَْوبنعَمتْ  َوبِِنْعَمتِ  72
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  75
 بإسكاف الهاء )معاً(وْىو  )معاً(َوُىَو  76
ــوُِ ػػػوُ َمْولَػػػ   76  باإلمالة للكسائيَِمْولِـــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱلسَّاعَِ َعةِ لسَّاٱ 77
 كحفص: ابتداءً وصاًل: بكسر الهمزة،  ِإمََّهاِتُكمْ  ُأمََّهاِتُكمْ  78
ـــدَِ ػػػَِدةَ أْلَفْػػػ  ٱوَ  78 ـ   وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِوٱْْلَفْــ
 بكسر الباء بُِيوِتُكْم ؛ بُِيوتاً  بُػُيوِتُكْم ؛ بُػُيوتاً  80
80 
 

 َوَأَوبَارَِىا
 َوَأْشَعارَِىا

 َوَأَوبَارَِىا
 َوَأْشَعارَِىا

َِوَأَوبِارَىا
 قبل الراء الدوري: باإلمالة َوَأْشِعارَىا

 وال يخفى إمالة التاء قوالً واحداً  ؛وقفاً: بالهاءْنعَمتْ  نِْعَمتَ  83
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِأمَِّ ُأمَّةٍ  84
 إمالة وصاًل: بدوفوقفاً: بإمالة الراء والهمزة،  لَِّذينَ ٱ رِِءا ينَ لَّذِ ٱرََءا  85
 إمالة وصاًل: بدوفوقفاً: بإمالة الراء والهمزة،  لَِّذينَ ٱ رِِءا لَِّذينَ ٱرََءا  86
ُهُم  ْلَقْوؿَ ٱِإلَْيِهُم  86  بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  ْلَقْوؿَ ٱِإلَيػْ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِوَرحَِِْةُِِأمَِّ ُأمٍَّة ؛ َورَْحَمةً  89
 باإلمالة للكسائي وقفاً:َِوُىِدى َوُىدىً  89
 باإلمالة للكسائيَِوُبْشِرىِ  َوُبْشَرى   89
َهى   ْلُقْرَبى  ٱ 90 ِ؛َِويـَْنِهىِ  ؛ َويَػنػْ  باإلمالة للكسائيِٱْلُقْرِب 
 لداؿ في الجيما بإدغاـ َوَقْد جََّعْلُتم َوَقْد َجَعْلُتمُ  91

ٍة ؛ أُمٌَّة ؛ ُأمٍَّة ؛  92 قُػوَّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِٱْلقيَـــٰـــمَِِةِِ؛ُِأمَِِّةِِ؛ِأُمَِِّةِِقـُوَِّ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ

 باإلمالة للكسائيَِأْرِبِ  َأْرَبى   92
 واحداً وقفاً: بإمالة التاء قواًل ِةِِ؛َِواحدَِِةُِِأمَِّ ُأمًَّة ؛ َواِحَدةً  93
 بالياء بدؿ النوف َولََيْجزَِينَّ  َولََنْجزَِينَّ  96
 باإلمالة للكسائيِأُنِثىِ  أُنَثى   97
 بإسكاف الهاء وْىوَ  َوُىوَ  97
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِطَّيبَِ طَيَّْبةً  97
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 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِءايَِِةَِِءايَِ َءايًَة ؛ َءايَةٍ  101
 باإلمالة للكسائي وقفاً:َِوُىِدى َوُىدىً  102
 باإلمالة للكسائيَِوُبْشِرىِ  َوُبْشَرى   102
 بفتح الياء والحاء يَػْلَحُدوفَ  يُػْلِحُدوفَ  103
 بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  للَّوُ ٱاَل يَػْهِديُهُم  للَّوُ ٱاَل يَػْهِديِهُم  104
نْػَياٱ 107 نِْيا لدُّ  للكسائيباإلمالة ِٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلخرَِ ْْلِخَرةِ ٱ 107
 الدوري: باإلمالةِينَِـــفِرْلِكــِـ ٱ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ 107
ــرىمِْ ػػػرِِىمْ َوأَْبَصػػػ   ػػػرِِىمْ َوأَْبَصػػػ   108  الدوري: باإلمالةَِوأَْبِصــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلخرَِ ْْلِخَرةِ ٱ 109
ِ  َوتُػَوفَّى   111  باإلمالة للكسائيَِوتـَُوفِّ

قَػْريًَة ؛ ءاِمَنًة ؛  112
ـنَِّةِِ؛ِءامنَِِةِِقـَْريَِ ػػنَّةً ُمْطَمى    وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ُِمْطَمى 

 جيمالداؿ في ال بإدغاـ َوَلَقد جَّآَءُىمْ  َوَلَقْد َجآَءُىمْ  113
 وال يخفى إمالة التاء قوالً واحداً  ؛وقفاً: بالهاءْنعَمتْ  نِْعَمتَ  114
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِْلَمْيتَِٱ ْلَمْيَتةَ ٱ 115
 بالضمتخلص من التقاء الساكنين  ْضطُرَّ ٱَفَمُن  ْضطُرَّ ٱَفَمِن  115
 ة التاء قواًل واحداً وقفاً: بإمالِةَِِجَهـــٰـــلَِـب ػػػَلةٍ ِبَجَهػػػ   119
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِأمَِّ ُأمَّةً  120
ــوُِٱ ػػػوُ ػػػُو ؛ َوَىَدىػػػ  ْجَتبَػػػ  ٱ 121 ــُوِ؛َِوَىِدىــــ   باإلمالة للكسائيِْجَتبـِـ 
نْػَياٱ 122 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِٱْْلخرَِِةَِِحَسنَِ ْْلِخَرةِ ٱَحَسَنًة ؛  122
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِملَّ ِملَّةَ  123
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلقيَـــٰـــمَِ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ 124
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِٱْلََْسنَِِةِِبٱْْلْكمَِ ْلَحَسَنةِ ٱْلِحْكَمِة ؛ ٱبِ  125
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِوٱْلَمْوعظَِ ْلَمْوِعظَةِ ٱوَ  125
 بإسكاف الهاء وْىوَ  َوُىوَ  125
 بإسكاف الهاء َلْهوَ  َلُهوَ  126
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 سراءاإل( سورة  17) 
 

 باإلمالة للكسائيَِأْسِرىِ  َأْسَرى   1
 باإلمالة للكسائي وقفاً: ٱْْلَْقِصا أْلَْقَصاٱ 1
 باإلمالة للكسائي وقفاً: ُىِدى؛  ُموِسى ُموَسى ؛ ُىدىً  2
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِذرّيَِ ُذرّْيَةَ  3
ــُهَما ػػػُهَماُأولَػػػ   5  باإلمالة للكسائيُِأولِـــــ 
يَارِ ٱ 5 يَارِ ٱ لدّْ  الدوري: باإلمالةِٱلّديِار لدّْ
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱْلَكرَّ ْلَكرَّةَ ٱ 6
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلخرَِ ْْلِخَرةِ ٱ 7

، وحذؼ الواو وفتح الهمزة ؛بالنوف بدؿ الياء ءَ لَِنُسو   ػُػػواْ ػػػ  لَِيُسػػػ   7
 التي بعدىا

 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِمرَّ َمرَّةٍ  7
 باإلمالة للكسائيَِعِسىِ  َعَسى   8
ــفرينَِ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  لِ  ػػػِفرِينَ ِلْلَكػػػ   8  الدوري: باإلمالةِلْلِكـــ 

وضم وتخفيف  ،وإسكاف الباء ،بفتح الياء َويَػْبُشرُ  َويُػَبشَّرُ  9
 وال تخفى القلقة ؛الشين

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبٱْْلخرَِ ْْلِخَرةِ ٱبِ  10
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ُِِمْبصرَِِ)معاً(ِةِِآيَِ ؛  ُمْبِصَرةً  )معاً(آيََة  12
 الدوري: باإلمالةِٱلن ِهار لنػََّهارِ ٱ لنػََّهارِ ٱ 12
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِْلقيَـــٰـــمَِٱ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ 13
ــوُِ ػػػوُ يَػْلَقػػػ   13  باإلمالة للكسائيِيـَْلِقــــ 
 باإلمالة للكسائيَِكِفىِ  َكَفى   14
ِ؛ُِأْخِرىِ ٱ ؛ ُأْخَرى   َتَدى  ىْ ٱ 15  باإلمالة للكسائيِْىَتِدى 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِرَ َوازِ  َوازِرَةٌ  15
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِقـَْريَِ قَػْريَةً  16
 باإلمالة للكسائيِوََكِفىِ  وََكَفى   17
 قواًل واحداً وقفاً: بإمالة التاء ِةِِْلَعاجلَِٱ ْلَعاِجَلةَ ٱ 18
ــَها ػػػَهاَيْصلَػػػ   18  باإلمالة للكسائيَِيْصِلــــ 
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 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلخرَِ ْْلِخَرةَ ٱ 19
 باإلمالة للكسائيَِوَسِعىِ  َوَسَعى   19
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  19
 بالضمنين تخلص من التقاء الساك نْظرْ ٱَمْحُظوراً  نْظرْ ٱَمْحُظوراً  20
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِوَلْْلخرَِ َوَلْْلِخَرةُ  21
ِكاِلُُهَا ؛ ِكاَلُىَما َوَقَضى   23 ِ؛  باإلمالة للكسائيَِوَقِضى 

ُلَغنَّ  23 ُلَغا   يَػبػْ وال يخفى المد  ؛وكسر النوف ،بألف بعد الغين فّْ يَػبػْ
 الالـز

 بكسر الفاء من غير تنوين ُأؼّْ  ُأؼ   23
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱلرَّحَِْ لرَّْحَمةِ ٱ 24
 باإلمالة للكسائيِٱْلُقْرِبِ  ْلُقْرَبى  ٱ 26
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِمَِـرَحِْ رَْحَمةٍ  28
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِمْغُلولَِ َمْغُلوَلةً  29
 الة التاء قواًل واحداً وقفاً: بإمِةَِِخْشيَِ َخْشَيةَ  31
 باإلمالة للكسائيِٱلّزِنِ  لزَّْنى  ٱ 32
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِفَـــٰـــحشَِ ػػػِحَشةً فَػػػ   32
 الداؿ في الجيم بإدغاـ فَػَقد جََّعْلَنا فَػَقْد َجَعْلَنا 33
 بالتاء بدؿ الياء ُتْسِرؼْ  ُيْسِرؼْ  33
ِ؛ِفـَتُـْلِقىِ  ؛ فَػتُػْلَقى   َأْوَحى   39  باإلمالة للكسائيَِأْوِحى 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلْكمَِ ْلِحْكَمةِ ٱ 39
ــُكمِْ ػػػُكمْ َأفََأْصَفػػػ   40  باإلمالة للكسائيَِأفََأْصِفـــ 
كَِ َكةِ ػػػى  ْلَملَػػػ   ٱ 40  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلَمَلۤـٰـــٰــى 
 الداؿ في الصاد بإدغاـ َوَلَقد صَّرَّفْػَنا َصرَّفْػَنا َوَلَقدْ  41
 وضم الكاؼ مع التخفيف ،بإسكاف الذاؿ لَِيْذُكُرواْ  لَِيذَّكَُّرواْ  41
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِهَِـػَءالِ  َءاِلَهةٌ  42
 ياءالتاء بدؿ الب تَػُقوُلوفَ  يَػُقوُلوفَ  42
 إلمالة للكسائيباَِوتـََعاِّلِ  َوتَػَعاَلى   43
 ياءالتاء بدؿ الب تَػُقوُلوفَ  يَػُقوُلوفَ  43
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبٱْْلخرَِ ْْلِخَرةِ ٱبِ  45
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 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِأكنَّ َأِكنَّةً  46

 َءاَذانِِهمْ  ػػػرِِىمْ َأْدبَػػػ  ؛  َءاَذانِِهمْ  46
 ػػػرِِىمْ َأْدبَػػػ  

َِءاِذاهنمِْ
ــرىمِْ َِأْدبِـــ 

 الدوري: باإلمالة

 باإلمالة للكسائيََِنِْوىِ  َنْجَوى   47
 بالضمتخلص من التقاء الساكنين  نظُرْ ٱَمْسُحوراً  نظُرْ ٱَمْسُحوراً  47
 راخببهمزة واحدة مكسورة على اإل نَّاإِ  َأِءنَّا 49
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِحَجارَِ ِحَجارَةً  50
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِمرَّ ةٍ َمرَّ  51
ِ؛َِعِسىِ  ؛ َعَسى   َمَتى   51  باإلمالة للكسائيَِمِت 
 الثاء في التاء بإدغاـ لَِبثتُّمْ  لَِبْثُتمْ  52
 بالضمتخلص من التقاء الساكنين  ْدُعواْ ٱُقُل  ْدُعواْ ٱُقِل  56
 ضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً ب ةَِٱْلَوسيلَِرَبػُّْهُم  ْلَوِسيَلةَ ٱرَبِّْهُم  57
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِٱْلَوسيلَِ ْلَوِسيَلةَ ٱ 57
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِٱْلقيَـــٰـــمَِِةِِقـَْريَِ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱقَػْريٍَة ؛  58
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱلنَّاقَِ لنَّاَقةَ ٱ 59
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِرَ ُمْبصِ  ُمْبِصَرةً  59
 باإلمالة للكسائي وقفاً: ٱلرُّْءيِا لرُّْءيَاٱ 60
َنًة ؛  60 نَِ ْلَمْلُعونَةَ ٱِفتػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِٱْلَمْلُعونَِِةِِفتـْ
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِوٱلشََّجرَِ لشََّجَرةَ ٱوَ  60
كَِ َكةِ ػػػى  لَػػػ   ِلْلمَ  61  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِلْلَمَلۤـٰـــٰــى 
 بإسقاط الهمزة الثانية َأرَيْػَتكَ  َأرََءيْػَتكَ  62
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلقيَـــٰـــمَِ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ 62
 الباء في الفاء بإدغاـ ْذَىب فََّمنٱ ْذَىْب َفَمنٱ 63
 وال تخفى القلقلة؛ بإسكاف الجيم َورَْجِلكَ  رَِجِلكَ وَ  64
 باإلمالة للكسائيِوََكِفىِ  وََكَفى   65
ػػػ   67 ــُكمِْـنَِ ػػػُكمْ َنجَّ ـــــ   باإلمالة للكسائيِجِّ
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِتَارَِ تَارَةً  69
 باإلمالة للكسائيُِأْخِرىِ  ُأْخَرى   69
 باإلمالة للكسائي )معاً( َأْعِمىِ  )معاً( َأْعَمى   72
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 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  72
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلخرَِ ْْلِخَرةِ ٱ 72
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِسنَّ ُسنَّةَ  77
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِنَافلَِ نَاِفَلةً  79
 لة للكسائيباإلماَِعِسىِ  َعَسى   79
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِمَِـَورَحِْ َورَْحَمةٌ  82
ِـــا ػػػاَونَػػػ َ  83 ـ   (النوف والهمزة) باإلمالة للكسائيَِونِـــ
 باإلمالة للكسائيَِأْىِدىِ  َأْىَدى   84
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِمَِـرَحِْ رَْحَمةً  87
 الداؿ في الصاد بإدغاـ َوَلَقد صَّرَّفْػَنا َوَلْقْد َصرَّفْػَنا 89
 باإلمالة للكسائيِفََأِبِ  فَأََبى   89
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِجنَّ َجنَّةٌ  91
 بإسكاف السين ِكْسَفاً  ِكَسَفاً  92
كَِ َكةِ ػػػى  ْلَملَػػػ   ٱوَ  92  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِوٱْلَمَلۤـٰـــٰــى 
 باإلمالة للكسائيِتـَْرِقىِ  تَػْرَقى   93
 باإلمالة للكسائيِٱْْلُِدىِ  ْلُهَدى  ٱ 94
كَِ َكةٌ ػػػى  َملَػػػ    95  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِمَلۤـٰـــٰــى 
 باإلمالة للكسائيَِكِفىِ  َكَفى   96
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  97
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِـمَِٱْلقيَـــٰــ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ 97
ــُهمِْ ػػػُهمْ َمْأَوىػػػ   97  باإلمالة للكسائيَِمْأِوىــــ 
 التاء في الزاي بإدغاـ ػػػُهمْ َخَبت زّْْدنَػػػ   ػػػُهمْ َخَبْت زِْدنَػػػ   97
 راخببهمزة واحدة مكسورة على اإل ِإنَّا َأِءنَّا 98
 مالة للكسائيباإل: وقفاً  فََأِبِ فَأََبى 99
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِخْشيَِِةَِِرحَِْ رَْحَمِة ؛ َخْشَيةَ  100
ــُموِسىِ  ػػػُموَسى  ؛  يػػػ   ُموَسى   101 ِ؛ِِيــــ   باإلمالة للكسائيُِموِسى 
 بنقل حركة الهمزة إلى السين مع حذؼ الهمزة َفَسلْ  َفْسَئلْ  101
 التاءبضم  َعِلْمتُ  َعِلْمتَ  102
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلخرَِ ْْلِخَرةِ ٱ 104
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َلى   107  باإلمالة للكسائيِيـُْتِلىِ  يُػتػْ

َأِو ؛ ْدُعوْا ٱُقِل  110
 ْدُعواْ ٱ

 بالضمتخلص من التقاء الساكنين  ْدُعواْ ٱَأُو ؛ ْدُعوْا ٱُقُل 

 باإلمالة للكسائيِٱْْلُْسِنِ  ْلُحْسَنى  ٱ 110
 

 كيفالورة ( س 18) 
 

 وإخفاء التنوين جليبترؾ السكت؛  ِعَوجاً قَػيّْماً  قَػيّْماً  سِعَوجاً  1

وتخفيف وضم  ،وسكوف الباء ،بفتح الياء َويَػْبُشرَ  َويُػَبشّْرَ  2
 الشين؛ وال تخفى قلقلة الباء

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِكلمَِ َكِلَمةً  5
 الدوري: باإلمالةَِءاثِــــ ـرىمِْ رِِىمْ ػػَءاثَػػػػ   ػػرِِىمْ َءاثَػػػػ   6
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِزينَِ زِيَنةً  7
َيةُ ٱَأَوى  10 يََِأِوىِ ْلِفتػْ  باإلمالة للكسائي وقفاً: وُِٱْلفتـْ
َيُة ؛ رَْحَمةً ٱ 10 يَِ ْلِفتػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِمَِـ؛ِرَحِِْةِِٱْلفتـْ
 الدوري: باإلمالةِهمِْـَءاِذان اَذانِِهمْ ءَ  َءاَذانِِهمْ  11
 باإلمالة للكسائيَِأْحِصىِ  َأْحَصى   12
َيةٌ  13 يَِ ِفتػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِفتـْ
 باإلمالة للكسائي وقفاً:ُِىِدى ُىدىً  13
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِـػهَ ػَءالِ  َءاِلَهةً  15
 باإلمالة للكسائيِٱفْـََتِىِ  فْػتَػَرى  ٱ 15
 باإلمالة للكسائي وقفاً: َوَتِرى َوتَػَرى 17
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِفْجوَِ َفْجَوةٍ  17
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  17
 بكسر السين َوَتْحِسبُػُهمْ  َوَتْحَسبُػُهمْ  18
 بضم العين رُُعباً  رُْعباً  18
 ي التاءفالثاء  بإدغاـ )معاً(لَِبثتِّْم  )معاً(لَِبْثُتْم  19
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلَمدينَِ ْلَمِديَنةِ ٱ 19
 باإلمالة للكسائيَِأزِْكىِ  َأزَْكى   19
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 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱلسَّاعَِ لسَّاَعةَ ٱ 21
 ة التاء قواًل واحداً وقفاً: بإمالِةِِ؛ََِخْسَِِةِِثـَلَـــٰـــثَِ ػػػَثٌة ؛ َخْمَسةٌ ثَػلَػػػ   22
َعةٌ  22 عَِ َسبػْ  وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِسبـْ
 باإلمالة للكسائيَِعِسىِ  َعَسى   24

؛ ووقفاً: بإمالة التاء قوالً كسر التاء دوف تنوينبِِِِمْاَئةِ  ِمْائَةٍ  25
 واحداً 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِزينَِ زِيَنةَ  28
نْػَيا ؛ ىَ ٱ 28 ـوُِ ػػوُ َوىػػ  لدُّ نِْياِ؛َِىِوىـــ   باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  أْلَنْػَهارُ ٱَتْحِتُهُم  أْلَنْػَهارُ ٱَتْحِتِهُم  31

 ْلَجنَّتَػْينِ ٱ اْلتِِك ْلَجنَّتَػْينِ ٱِكْلَتا  33
بخلٍف عنو، والفتح  للكسائي باإلمالةوقفاً: 

 مقدـ
 لثاء والميمبضم ا ثُُمرٌ  ثََمرٌ  34
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  34
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  35
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱلسَّاعَِ لسَّاَعةَ ٱ 36
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِقَائمَِ قَائَِمةً  36
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  37
 اء قواًل واحداً وقفاً: بإمالة التِةِِنُْطفَِ نُْطَفةٍ  37
 باإلمالة للكسائيَِسوِّىـــ ـكَِ ػػكَ َسوَّىػػ   37
 الذاؿ في الداؿ بإدغاـ ِإذ دََّخْلتَ  ِإْذ َدَخْلتَ  39
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِقـُوَِّ قُػوَّةَ  39
 باإلمالة للكسائيِفـََعِسىِ  فَػَعَسى   40
 بضم الثاء والميم بُِثُمرِهِ  بَِثَمرِهِ  42
 بإسكاف الهاء َوْىيَ  َوِىيَ  42
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِخاويَِ َخاِويَةٌ  42
 بياء التذكير بدؿ تاء التأنيث َيُكن َتُكن 43
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِئَِــػفِ  َئةٌ ػػفِ  43
 لتاء قواًل واحداً ووقفاً: بإمالة ا ؛بكسر الواو ةِِلَـــٰـــيَِْلوِ ٱ ػػػَيةُ ْلَولَػػػ  ٱ 44
 بضم القاؼ ْلَحقُّ ٱ ْلَحقّْ ٱ 44
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 قاؼبضم ال ُعُقباً  ُعْقباً  44
نْػَياٱ 45 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 بسكوف الياء وحذؼ األلف )باإلفراد( لرَّْيحُ ٱ ػػػحُ لرّْيَػػػ  ٱ 45
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِزينَِ زِيَنةُ  46
نْػَياٱ 46 نِْياٱ لدُّ  باإلمالة للكسائيِلدُّ
 باإلمالة للكسائي وقفاً: َوَتِرى َوتَػَرى 47
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبَارزَِ بَارِزَةً  47
ْئُتُمونَا َلَقْد ِجْئُتُمونَا 48  الداؿ في الجيم بإدغاـ َلَقد جّْ
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِمرَّ َمرَّةٍ  48
 الالـ في الزاي بإدغاـ َبل زََّعْمُتمْ  ْمُتمْ َبْل َزعَ  48
 باإلمالة للكسائي وقفاً: فـَََتِى فَػتَػَرى 49
َِكبيَِِةَِِصغيَِ َصِغيَرًة ؛ َكِبيَرةً  49  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛
ــَها ػػػَهاَأْحَصػػػ   49  باإلمالة للكسائيَِأْحِصـــ 
كَِلْلَملَِ َكةِ ػػػى  ِلْلَملَػػػ    50  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِۤـٰـــٰــى 
 (الراء والهمزة) باإلمالة للكسائي وقفاً: َورِِءا َوَرَءا 53
 الداؿ في الصاد بإدغاـ َوَلَقد صَّرَّفْػَنا َوَلَقْد َصرَّفْػَنا 54
 باإلمالة للكسائيُِهِدىِ ـٱلِْ ْلُهَدى  ٱ 55
 قواًل واحداً  وقفاً: بإمالة التاءِةُِِسنَّ ُسنَّةُ  55
 بهمز الواو ُىُزؤاً  ُىُزواً  56
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِأكنَّ َأِكنَّةً  57
 الدوري: باإلمالةَِءاِذاهنمِْ َءاَذانِِهمْ  َءاَذانِِهمْ  57
 باإلمالة للكسائيُِهِدىِ ـٱلِْ ْلُهَدى  ٱ 57
 واحداً وقفاً: بإمالة التاء قواًل ِةِِمَِـٱلرَّحِْ لرَّْحَمةِ ٱ 58
 باإلمالة للكسائيِٱْلُقِرىِ  ْلُقَرى  ٱ 59
 الثانية وفتح الالـ ،ضم الميمب ِلُمْهَلِكِهم ِلَمْهِلِكِهم 59
ــوُِ ػػػوُ ؛ ِلَفتَػػػ   ُموَسى   60 ِ؛ِلَفتِــــ   باإلمالة للكسائيُِموِسى 
ــوُِ ػػػوُ ِلَفتَػػػ   62  باإلمالة للكسائي لَفتِــــ 
 بإسقاط الهمزة الثانية َأرَْيتَ  َأرََءْيتَ  63
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱلصَّْخرَِ لصَّْخَرةِ ٱ 63
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 بكسر الهاءو  باإلمالة للكسائي؛ِػػِنيوِ ػػ ـ أَنسِِ ػػِنيوُ أَنَسػػ   63
 الزائدة: بإثبات الياء وصالً  ےنَػْبغِ  نَػْبغِ  64
 ةالدوري: باإلمالَِماـَءاثِارى َءاثَارِِىَما َءاثَارِِىَما 64
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِمَِـرَحِْ رَْحَمةً  65
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   66
 بإسكاف ياء اإلضافة َمِعيْ  َمِعيَ  67
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِينَِلسَّفٱ لسَِّفيَنةِ ٱ 71
 بياء مفتوحة بدؿ التاء، وفتح الراء لِيَػْغَرؽَ  لِتُػْغِرؽَ  71
 بضم الالـ َأْىُلَها َأْىَلَها 71
 الداؿ في الجيم بإدغاـ َلَقد جّْْئتَ  َلَقْد ِجْئتَ  71
 بإسكاف ياء اإلضافة َمِعيْ  َمِعيَ  72
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِزَكيَّ زَِكيَّةً  74
 الداؿ في الجيم بإدغاـ َلَقد جّْْئتَ  َلَقْد ِجْئتَ  74
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 ياء اإلضافةبإسكاف  يْ َمعِ  َمِعيَ  75
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِقـَْريَِ ةٍ يَ رْ قػَ  77
 الذاؿ في التاء بإدغاـ ذتَّ تَّخَ لَ  ْذتَ تَّخَ لَ  77
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـ؛ َسِفينَػ ةِِـلسَِّفينَػٱ لسَِّفيَنُة ؛ َسِفيَنةٍ ٱ 79
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِرحَِِْةِِٱْلَمدينَِ ْلَمِديَنِة ؛ رَْحَمةً ٱ 82

مفتوحة؛ ياء إبداؿ الهمزة و  ،بألف بعد الحاءِةَِِحاميَِ َئةٍ مِ حَ  86
 بإمالة التاء قوالً واحداً ووقفًا: 

 باإلمالة للكسائيُِحْسِنِ ـٱلِْ ْلُحْسَنى  ٱ 88
 بضم السين لسُّدَّْينِ ٱ لسَّدَّْينِ ٱ 93
 بضم الياء وكسر القاؼ فَ يُػْفِقُهو  َقُهوفَ يَػفْ  93
 ألفاً فيهمابإبداؿ الهمزة  وجَ جُ َماوَ  ؛ وجَ جُ يَا وجَ جُ َمأْ وَ  ؛ وجَ جُ يَأْ  94
 الغنة وال تخفى ،الالـ في النوف بإدغاـ لُ عَ جْ ل نَّ هَ فػَ  لُ عَ ْل َنجْ هَ فػَ  94
 بفتح الراء وألف بعدىا َخَراجاً  اً ْرجخَ  94
 تاء قواًل واحداً وقفاً: بإمالة الِةِِبُقوَِّ ُقوَّةٍ بِ  95
 باإلمالة للكسائيَِساِوىِ  ى  اوَ سَ  96
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِمَِـرَحِْ رَْحَمةٌ  98
ــفرينَِ ينَ رِ فِ ػػػػػػ  كَ لْ لِ  ينَ رِ فِ ػػػػػػ  كَ لْ لِ  100  الدوري: باإلمالةِلْلِكــــ 
ــفرينَِ ينَ رِ فِ ػػػػػػ  كَ لْ لِ  ينَ رِ فِ ػػػػػػ  كَ لْ لِ  102  الدوري: باإلمالةِلْلِكــــ 
 الغنة وال تخفى ،الالـ في النوف بإدغاـ َىل نػَُّنِبُئُكم مْل نُػَنِبُئكُ ىَ  103
نْػَياٱ 104 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 بكسر السين َيْحِسُبوفَ  َيْحَسُبوفَ  104
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلقيَـــٰـــمَِ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ 105
 بهمز الواو ُىُزؤاً  ُىُزواً  106
َفدَ  109 َفدَ  تَػنػْ  بياء التذكير بدؿ تاء التأنيث يَػنػْ
 باإلمالة للكسائيِيُوِحىِ  يُوَحى   110
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِِبِعَبادَ  ِبِعَباَدةِ  110

 



 فرش الجزء السادس عشر                                                                     الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة الكسائي
 البيان

 الدوري أبو الحارث
 

                                                                                                                 161      

 

 

 مريم( سورة  19) 
 

 بإمالة الهاء والياء ص  ػع  ِهـيِــكِۤ ص  هيع  ك   1
 وصاًل: بإدغاـ داؿ )صاد(  في ذاؿ )ذكر( ذّْْكرُ  ص  ػع  ِهـيِــكِۤ ِذْكرُ  ص  هيع  ك   1
 وال يخفى إمالة التاء قوالً واحداً  ؛وقفاً: بالهاءَْرمَحتْ  رَْحَمتِ  2
 باإلمالة للكسائيِنَاِدىِ  نَاَدى   3
 بإسكاف الثاء يَرِثِْني ؛ َويَِرثْ  يَرِثُِني ؛ َويَِرثُ  6
 باإلمالة للكسائيََِيِْيِ  َيْحَيى   7
ِ  أَنَّى   8  باإلمالة للكسائيَِأّنِ
 بنوف مفتوحة بدؿ التاء وألف بعدىا َخَلْقَناؾَ  َخَلْقُتكَ  9
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِءايَِ َءايَةً  10
 باإلمالة للكسائيِفََأْوِحىِ  فََأْوَحى   11
 عنووقفاً: بإمالة التاء بخلٍف ِةُِِبْكرَِ ُبْكَرةً  11
ــَيْحِيِ  ػػػَيْحَيى  يػَػػ   12  باإلمالة للكسائيِيـَـــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبُقوَِّ ِبُقوَّةٍ  12
ِ  أَنَّى   20  باإلمالة للكسائيَِأّنِ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِمَِـ؛َِورَحِِْةَِِءايَِ َءايًَة ؛ َورَْحَمةً  21
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِلَِٱلنَّخِْ لنَّْخَلةِ ٱ 23
 بكسر النوف ِنْسياً  َنْسياً  23
 باإلمالة للكسائيِفـََناِدىــــ ـها ػػهافَػَناَدىػػػ   24
 بإدغاـ الداؿ في الجيم َقْد جََّعلَ  َقْد َجَعلَ  24
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱلنَّْخلَِ لنَّْخَلةِ ٱ 25
 بفتح التاء والقاؼ، وتشديد السين ػػَقطْ سَّػػ  تَ  ػػِقطْ ُتَسػػ   25
 بإدغاـ الداؿ في الجيم َلَقْد جّْْئتِ  َلَقْد ِجْئتِ  27
 باإلمالة للكسائيِيَِــــنَءاتِــِـ  ػػػِنيَ َءاتَػػػ   30
 باإلمالة للكسائيَِوَأْوِصــــ ــين ػػػِنيَوَأْوَصػػػ   31
 وقفاً: باإلمالة للكسائي يِسىع ِعيَسى 34
 بضم الالـ قَػْوؿُ  قَػْوؿَ  34
 باإلمالة للكسائيَِقِضىِ  َقَضى   35



 فرش الجزء السادس عشر                                                                     الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة الكسائي
 البيان

 الدوري أبو الحارث
 

                                                                                                                 161      

 

 

 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱْلَْْسرَِ ْلَحْسَرةِ ٱ 39
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِغْفلَِ َغْفَلةٍ  39
 يقف بالتاء ] مستثنى [، ػػأََبتِ ػػػ   يَػػػ ػػأََبتِ ػػػ   يَػػػ 42
 يقف بالتاء ] مستثنى [، ػػأََبتِ ػػػ   يَػػػ أََبتِ ػػػػػ   يَػػػ 43
 بإدغاـ الداؿ في الجيم َقْد جَّاَءِني َقْد َجاَءِني 43
 يقف بالتاء ] مستثنى [، ػػأََبتِ ػػػ   يَػػػ ػػأََبتِ ػػػ   يَػػػ 44
 يقف بالتاء ] مستثنى [، ػػأََبتِ ػػػ   يَػػػ ػػأََبتِ ػػػ   يَػػػ 45
 مالة للكسائيباإلَِعِسىِ  َعَسى   48
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   51
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  )معاً( ةُِِذرّيَِ ُذرّْيَِة )معاً( 58
َلى   58  باإلمالة للكسائيِتـُْتِلىِ  تُػتػْ
 بكسر الباء َوِبِكّياً  َوُبِكّياً  58
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلَنَّ ْلَجنَّةَ ٱ 60
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةُِِبْكرَِ ُبْكَرةً  62
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلَنَّ ْلَجنَّةُ ٱ 63
 بإدغاـ الالـ في التاء َىل تػَّْعَلمُ  َىْل تَػْعَلمُ  65
 بفتح الذاؿ والكاؼ مع تشديدىما َيذَّكَّرُ  َيْذُكرُ  67
 بخلٍف عنو وقفاً: بإمالة التاءِةِِشيعَِ ِشيَعةٍ  69
 باإلمالة للكسائيَِأْوِّلِ  َأْوَلى   70

بإسكاف النوف الثانية، وتخفيف الجيم؛  نُػْنِجي نُػَنجّْي 72
 واإلخفاء جلي

َلى   73  باإلمالة للكسائيِتـُْتِلىِ  تُػتػْ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱلضَّلَـــٰـــلَِ ػػػَلةِ لضَّلَػػػ  ٱ 75
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱلسَّاعَِ لسَّاَعةَ ٱ 75
 وقفاً: باإلمالة للكسائيُِىِدى ُىدىً  76
 بإسقاط الهمزة الثانية َأفَػَرْيتَ  َأفَػَرَءْيتَ  77
 بضم الواو الثانية، وإسكاف الالـ َوُوْلداً  َوَوَلداً  77
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِهَِـَءال َءاِلَهةً  81
ــفرينَِ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ ينَ ػػػِفرِ ْلَكػػػ  ٱ 83  الدوري: باإلمالةِٱْلِكــــ 
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 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱلشََّفـــٰـــعَِ ػػػَعةَ لشََّفػػػ  ٱ 87
 بضم الواو، وإسكاف الالـ ُوْلداً  َوَلداً  88
ْئُتمْ  َلَقْد ِجْئُتمْ  89  بإدغاـ الداؿ في الجيم َلَقْد جّْ
 ياء التذكير بدؿ تاء التأنيثب َيَكادُ  َتَكادُ  90
 بضم الواو، وإسكاف الالـ ُوْلداً  َوَلداً  91
 بضم الواو، وإسكاف الالـ ُوْلداً  َوَلداً  92
ــُهمِْ ػػػُهمْ َأْحَصػػػ   94  باإلمالة للكسائيَِأْحِصـــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلقيَـــٰـــمَِ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ 95
 بإدغاـ الالـ في التاء َىل تُِّحسُّ  ِحسُّ َىْل تُ  98

 
 طو( سورة  20) 

 

 بإمالة الطاء والهاءِِطوِِ طو 1
 باإلمالة للكسائيِلَتْشِقىِ  لَِتْشَقى   2
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِرَ َتْذكِ  َتْذِكَرةً  3
 باإلمالة للكسائيََِيِْشىِ  َيْخَشى   3
 لة للكسائيباإلماِٱْلُعِلىِ  ْلُعَلى  ٱ 4
 باإلمالة للكسائيِٱْسَتِوىِ  ْستَػَوى  ٱ 5
 باإلمالة للكسائيِٱلث ِرىِ  لثػََّرى  ٱ 6
 باإلمالة للكسائيَِوَأْخِفىِ  َوَأْخَفى   7
 باإلمالة للكسائيِٱْْلُْسِنِ  ْلُحْسَنى  ٱ 8
ــَكِ؛ُِموِسىِ  ػػػَك ؛ ُموَسى  أَتَػػػ   9  باإلمالة للكسائيِأَتِـــ 
 باإلمالة للكسائي )الراء والهمزة(ِِءارِِ رََءا 10
 الدوري: باإلمالةِرِ ٱلنِّا لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 10
 وقفاً: باإلمالة للكسائيُِىِدى ُىدىً  10
ــُموِسىِ  ػػػُموَسى  ػػػَها ؛ يػػػ  أَتَػػػ   11 ــَهاِ؛ِيــــ   باإلمالة للكسائيِأَتِـــ 
 وقفاً: باإلمالة للكسائيُِطِوى ُطوىً  12
 باإلمالة للكسائيِيُوِحىِ  وَحى  يُ  13
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱلسَّاعَِ لسَّاَعةَ ٱ 15
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 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِءاتيَِ َءاتَِيةٌ  15
ِ؛َِتْسِعىِ  ؛ َتْسَعى   لُِتْجَزى   15  باإلمالة للكسائيِلُتْجِزى 
ــُوِ؛ ػػػُو ؛ فَػتَػْرَدى  َىَوىػػػ   16  باإلمالة للكسائيِفـَتَـْرِدىِ َِىِوىــــ 
ــُموِسىِ  ػػػُموَسى  يػػػ   17  باإلمالة للكسائيِيــــ 
 فيو ألنو واوي ال إمالة عصاي عصاي 18
 بإسكاف ياء اإلضافة َوِليْ  َوِليَ  18
 باإلمالة للكسائيُِأْخِرىِ  ُأْخَرى   18
ــُموِسىِ  ػػػُموَسى  يػػػ   19  باإلمالة للكسائيِيــــ 
ــَهاِ؛َِتْسِعىِ  ػػػَها ؛ َتْسَعى  ْلَقػػػ  فَأَ  20  باإلمالة للكسائيِفَأَْلِقــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِحيَّ َحيَّةٌ  20
 باإلمالة للكسائيِٱْْلُوِّلِ  أْلُوَلى  ٱ 21
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِءايَِ َءايَةً  22
 سائيباإلمالة للكُِأْخِرىِ  ُأْخَرى   22
َرى  ٱ 23  باإلمالة للكسائيِٱْلُكْْبِىِ  ْلُكبػْ
 باإلمالة للكسائيَِطِغىِ  َطَغى   24
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِعْقدَِ ُعْقَدةً  27
ــُموِسىِ  ػػػُموَسى  يػػػ   36  باإلمالة للكسائيِيــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِمرَّ َمرَّةً  37
 باإلمالة للكسائيُِأْخِرىِ  ُأْخَرى   37
 باإلمالة للكسائيِيُوِحىِ  يُوَحى   38
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِحبَّـمَِ َمَحبَّةً  39
 بإدغاـ الذاؿ في التاء ِإذ تَّْمِشي ِإْذ َتْمِشي 40
 بإدغاـ الثاء في التاء فَػَلِبثتَّ  فَػَلِبْثتَ  40
ــُموِسىِ  ػػػُموَسى  يػػػ   40  باإلمالة للكسائيِيــــ 
 باإلمالة للكسائيَِطِغىِ  َطَغى   43
 باإلمالة للكسائيََِيِْشىِ  َيْخَشى   44
 باإلمالة للكسائيَِيْطِغىِ  َيْطَغى   45
 باإلمالة للكسائيَِوَأِرىِ  َوَأَرى   46
نَػػػ   47 ْئػػػػ   ػػػكَ َقْد ِجئػْ  بإدغاـ الداؿ في الجيم ػػػكَ َقد جّْ
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َـــايَِ ػػػايَةٍ بِػػػػ َ  47 ـ   وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبــ
 باإلمالة للكسائيِٱْْلُِدىِ  ْلُهَدى  ٱ 47
ِ  َوتَػَولَّى   48  باإلمالة للكسائيَِوتـََوّلِّ
ــُموِسىِ  ػػػُموَسى  يػػػ   49  باإلمالة للكسائيِيــــ 
ِ؛َِىِدىِ  ؛ َىَدى   َأْعَطى   50  باإلمالة للكسائيَِأْعِطى 
 باإلمالة للكسائيِٱْْلُوِّلِ  َلى  أْلُو ٱ 51
 باإلمالة للكسائيِيـَْنِسىِ  يَػْنَسى   52
ِ  َشتَّى   53  باإلمالة للكسائيَِشتِّ
 باإلمالة للكسائيِٱلنُِّهىِ  لنػَُّهى  ٱ 54
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِتَارَِ تَارَةً  55
 باإلمالة للكسائيُِأْخِرىِ  ُأْخَرى   55
 باإلمالة للكسائيِِبِ َوأَِ َوأََبى   56
ــُموِسىِ  ػػػُموَسى  يػػػ   57  باإلمالة للكسائيِيــــ 
 كسر السين؛ ووقفاً: باإلمالة للكسائيب ىوِِـِسػ ُسوىً  58
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱلّزينَِ لزّْيَنةِ ٱ 59
 وقفاً: باإلمالة للكسائيُِضِحى ُضحىً  59
ِ؛ِأَِتىِ فـَتَـِ ؛ أََتى   فَػتَػَولَّى   60  باإلمالة للكسائيَِوّلِّ 
ِ؛ِٱفْـََتِىِ  فْػتَػَرى  ٱ؛  ُموَسى   61  باإلمالة للكسائيُِموِسى 
 باإلمالة للكسائيِٱلن ْجِوىِ  لنَّْجَوى  ٱ 62
 بتشديد النوف ِإفَّ  ِإفْ  63
 باإلمالة للكسائيِٱْلُمْثِلىِ  ْلُمثْػَلى  ٱ 63
 ئيباإلمالة للكساِٱْستَـْعِلىِ  ْستَػْعَلى  ٱ 64
ِ؛ِأَْلِقىِ  ؛ أَْلَقى   ػػػُموَسى  يػػػ   65 ــُموِسى   باإلمالة للكسائيِيــــ 
 باإلمالة للكسائيَِتْسِعىِ  َتْسَعى   66
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِـةِِِخيَفػػػ ِخيَفػػػػةً  67
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   67
 ائيباإلمالة للكسِٱْْلَْعِلىِ  أْلَْعَلى  ٱ 68
 بفتح الالـ، وتشديد القاؼ تَػَلقَّفْ  تَػْلَقفْ  69
 بكسر السين، وحذؼ األلف، وإسكاف الحاء ِسْحرٍ  َساِحرٍ  69
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 باإلمالة للكسائيِأَِتىِ  أََتى   69
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱلسََّحرَِ لسََّحَرةُ ٱ 70
 باإلمالة للكسائيَِوُموِسىِ  َوُموَسى   70

 َءأَاَمنُتمْ  َءاَمنُتمْ  71

بزيادة ىمزة مفتوحة لتصبح ثالث ىمزات 
)أأأمنتم( فاألولى لالستفهاـ اإلنكاري وىي 

محققة، والثانية ىمزة أفعل وىي محققة أيضاً، 
 والثالثة فاء للكلمة وىي مبدلة لجميع القراء

 باإلمالة للكسائيَِوأَْبِقىِ  َوأَبْػَقى   71
نْػَياٱ 72 نِْيا لدُّ  لكسائيباإلمالة لِٱلدُّ
ــَناِ؛َِوأَْبِقىِ  ػػػَنا ؛ َوأَبْػَقى  ػػػيَػػػ  َخطَػػػ   73 ــيِــــ   باإلمالة للكسائيَِخطَــــ 
 باإلمالة للكسائيََِيِْيِ  َيْحَيى   74
 باإلمالة للكسائيِٱْلُعِلىِ  ْلُعَلى  ٱ 75
 باإلمالة للكسائيِتـَزَكِّىِ  تَػزَكَّى   76
ِ؛ ؛  َتْخَشى   ُموَسى   77  باإلمالة للكسائيََِتِْشىِ ُِِموِسى 
 باإلمالة للكسائيَِىِدىِ  َىَدى   79
نَػػ   80  بتاء مضمومة بدؿ النوف وحذؼ األلف أَنَجْيُتُكم ػػُكمأَنَجيػْ

 َوَواَعدتُّػػُكمْ  ػػُكمْ َوَواَعْدنَػػ   80
بتاء مضمومة بدؿ النوف وحذؼ األلف، وال 

 يخفى إدغاـ الداؿ في التاء
 باإلمالة للكسائيَِوٱلس ْلِوىِ  لسَّْلَوى  ٱوَ  80
 بتاء مضمومة بدؿ النوف وحذؼ األلف َرَزقْػُتُكمْ  ػػػُكمْ َرَزقْػنَػػػ   81
 بضم الحاء فَػَيُحلَّ  فَػَيِحلَّ  81
 بضم الالـ األولى َيْحُللْ  َيْحِللْ  81
 باإلمالة للكسائيَِىِوىِ  َىَوى   81
 باإلمالة للكسائيِٱْىَتِدىِ  ْىَتَدى  ٱ 82
ــُموِسىِ  ػػػُموَسى  ػػ  يػ 83  باإلمالة للكسائيِيــــ 
 باإلمالة للكسائيِتَـْرِضىِ ل لِتَػْرَضى   84
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   86
 بضم الميم ِبُمْلِكَنا ِبَمْلِكَنا 87
ْلَنا 87  بفتح الحاء والميم، مع تخفيف الميم َحَمْلَنا ُحمّْ
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 التاء قواًل واحداً وقفاً: بإمالة ِةِِزينَِ زِيَنةِ  87
 وقفاً: باإلمالة للكسائي أَْلِقىِ  أَْلَقى   87
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   88
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   91
نَػُؤَّ  94 نَػُؤْـّ  يَػبػْ  بكسر الميم يَػبػْ
 بالتاء بدؿ الياء تَػْبُصُرواْ  يَػْبُصُرواْ  96
 لة التاء بخلٍف عنووقفاً: بإماِةِِقـَْبضَِ قَػْبَضةً  96
 بإدغاـ الذاؿ في التاء فَػَنَبذتػَُّها فَػَنَبْذتُػَها 96
 بإدغاـ الباء في الفاء ْذَىب فَّإفَّ ٱفَ  ْذَىْب فَإفَّ ٱفَ  97
 بإدغاـ الداؿ في السين َقد سََّبقَ  َقْد َسَبقَ  99
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلقيَـــٰـــمَِ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ 100
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلقيَـــٰـــمَِ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ 101
 بإدغاـ الثاء في التاء لَِبثػػتُّمْ  لَِبْثُتمْ  103
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِطريقَِ َطرِيَقةً  104
 بإدغاـ الثاء في التاء لَِبثػػتُّمْ  لَِبْثُتمْ  104
 مالة للكسائيباإلَِتِرىِ  تَػَرى   107
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱلشََّفـــٰـــعَِ ػػػَعةُ لشََّفػػػ  ٱ 109
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  112
 وقفاً: باإلمالة للكسائي فـَتَـَعاِّلِ فَػتَػَعاَلى 114
 باإلمالة للكسائيِيـُْقِضىِ  يُػْقَضى   114
كَِ َكةِ ػػػى  ِلْلَملَػػػ    116  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِلْلَمَلۤـٰـــٰــى 
 باإلمالة للكسائيِىِ ـأَبِِ أََبى   116
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلَنَّ ْلَجنَّةِ ٱ 117
 باإلمالة للكسائيِفـََتْشِقىِ  فَػَتْشَقى   117
 باإلمالة للكسائيِتـَْعِرىِ  تَػْعَرى   118
 يباإلمالة للكسائَِتْضِحىِ  َتْضَحى   119
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِشَجرَِ َشَجَرةِ  120
َلى   120  باإلمالة للكسائيِيـَْبِلىِ  يَػبػْ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلَنَّ ْلَجنَّةِ ٱ 121
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ِ؛ِفـََغِوىِ  ؛ فَػَغَوى   َوَعَصى   121  باإلمالة للكسائيَِوَعِصى 
ــُوِ؛َِوَىِدىِ ٱْجَتبِِ ػػػُو ؛ َوَىَدى  ْجَتبَػػػ  ٱ 122  باإلمالة للكسائيِـــ 
 وقفاً: باإلمالة للكسائيُِىِدى ُىدىً  123
 الدوري: باإلمالةُِىِدايَِ ُىَدايَ  ُىَدايَ  123
 باإلمالة للكسائيَِيْشِقىِ  َيْشَقى   123
 واحداً وقفاً: بإمالة التاء قواًل ِةِِ؛ِٱْلقيَـــٰـــمَِِةَِِمعيشَِ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ َمِعيَشًة ؛ 124
 باإلمالة للكسائيَِأْعِمىِ  َأْعَمى   124
 باإلمالة للكسائيَِأْعِمىِ  َأْعَمى   125
 باإلمالة للكسائيِتُنِسىِ  تُنَسى   126
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلخرَِ ْْلِخَرةِ ٱ 127
 باإلمالة للكسائيَِوأَْبِقىِ  َوأَبْػَقى   127
 مالة للكسائيباإلِٱلنُِّهىِ  لنػَُّهى  ٱ 128
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِكلمَِ َكِلَمةٌ  129
 وقفاً: باإلمالة للكسائيُِمَسمِّى ُمَسّمىً  129
 باإلمالة :الدوريِرِ ٱلن ِها لنػََّهارِ ٱ لنػََّهارِ ٱ 130
 بضم التاء؛ وباإلمالةِتـُْرِضىِ  تَػْرَضى   130
 ء بخلٍف عنووقفاً: بإمالة التاِةَِِزْىرَِ َزْىَرةَ  131
نْػَيا ؛ َوأَبْػَقى  ٱ 131 نِْياِ؛َِوأَْبِقىِ  لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِوٱْلَعـــٰـــقبَِ ػػػِقَبةُ ْلَعػػػ  ٱوَ  132
 باإلمالة للكسائيِلتـ ْقِوىِ ل ِللتػَّْقَوى   132
َـــايَِ ػػػايٍَة ؛ بَػيػَّْنةُ بِػػػ َ  133 ـ   وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبـَيّـنَِِ؛ِةِِبـ
 بياء التذكير بدؿ تاء التأنيث يَْأتِِهم تَْأتِِهم 133
 باإلمالة للكسائيِٱْْلُوِّلِ  أْلُوَلى  ٱ 133
 باإلمالة للكسائيِْخِزىِ َـَِون َوَنْخَزى   134
 باإلمالة للكسائيِٱْىَتِدىِ  ْىَتَدى  ٱ 135
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 األنبياء( سورة  21) 
 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِغْفلَِ َغْفَلةٍ  1
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةََِِلىيَِ اَلِىَيةً  3
 وقفاً: باإلمالة للكسائي ٱلن ْجِوى لنَّْجَوىٱ 3
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  4
ــوُِ ػػػوُ فْػتَػَرىػػػ  ٱ 5  باإلمالة للكسائيِٱفْـََتِىــــ 
َـــايَِ يَةٍ ػػػابِػػػ َ  5 ـ   وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبـ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِقـَْربَِ قَػْربَةٍ  6

ِىِ ِـِيُوحَِ نُوِحي 7
وأبدؿ الياء  بالياء بدؿ النوف، وفتح الحاء

 باإلمالة، و األخيرة ألفاً 
 بنقل حركة الهمزة إلى السين وحذؼ الهمزة َفَسُلواْ  َفْسئَػُلواْ  7
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِمَِـ؛ِظَالِةِِقـَْربَِ قَػْربٍَة ؛ ظَاِلَمةً  11
 بإدغاـ التاء في الظاء َموً ظَّالِ َكاَنت  َكاَنْت ظَاِلَمةً  11
ــُهمِْ ػػػُهمْ َدْعَوىػػػ   15  باإلمالة للكسائيَِدْعِوىــــ 
 ال تخفى الغنةبإدغاـ الالـ في النوف، و  َبل نػَّْقِذؼُ  َبْل نَػْقِذؼُ  18
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِهَِـػلِ َءا َءاِلَهةً  21
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِهَِـػلِ َءا َءاِلَهةٌ  22
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِهَِـػلِ َءا َءاِلَهةً  24
 بإسكاف ياء االضافة َمِعيْ  َمِعيَ  24
 مالة للكسائيباإلِٱْرَتِضىِ  ْرَتَضى  ٱ 28
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  33
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِقََِذاىِِٕ َقةُ َذاى   35
َنةً  35 نَِ ِفتػْ  بإمالة التاء قواًل واحداً وقفاً: ِةِِفتـْ
 باإلمالة للكسائي )الراء والهمزة(ِرِِءاكَِ رََءاؾَ  36
 بهمز الواو ُىُزؤاً  ُىُزواً  36
 باإلمالة للكسائيَِمِتِ  َمَتى   38
 وقفاً  ىا، وكسر  ضم الهاء وصالً ب لنَّارَ ٱُوُجوِىُهُم  لنَّارَ ٱُوُجوِىِهُم  39
 بإدغاـ الالـ في التاء َبل تَّْأتِِهم َبْل تَْأتِِهم 40
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 بإمالة التاء قواًل واحداً وقفاً: ِةِِبـَْغتَِ بَػْغَتةً  40
 بالضممن التقاء الساكنين تخلص  ْستُػْهِزئَ ٱَوَلَقُد  ْستُػْهِزئَ ٱَوَلَقِد  41
 الدوري: باإلمالةِرِ َوٱلن ِها لنػََّهارِ ٱوَ  لنػََّهارِ ٱوَ  42
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِهَِـػلِ َءا َءاِلَهةٌ  43
ُهُم  ْلُعُمرُ ٱَعَلْيِهُم  44  وقفاً  ىاضم الهاء وصاًل، وكسر ب ْلُعُمرُ ٱَعَليػْ
 التاء بخلٍف عنووقفاً: بإمالة ِةِِنـَْفحَِ نَػْفَحةٌ  46
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِحبَِّةِِٱْلقيَـــٰـــمَِ ػػػَمِة ؛ َحبَّةٍ ْلِقيَػػػ  ٱ 47
 باإلمالة للكسائيِوََكِفىِ  وََكَفى   47
 باإلمالة للكسائيَِموِسىِ  َموَسى   48
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱلسَّاعَِ لسَّاَعةِ ٱ 49
 بكسر الجيم َذاذاً جِ  ُجَذاذاً  58
 وقفاً: باإلمالة للكسائيَِفِتِ فَػَتىً  60
 بنقل حركة الهمزة إلى السين وحذؼ الهمزة َفَسُلوُىمْ  َفْسئَػُلوُىمْ  63
 بكسر الفاء من غير تنوين ُأؼّْ  ُأؼ   67
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِـةِِنَاِفلػَ  نَاِفَلةً  72
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِمَِّــأَىِِٕ مَّةً أَى   73
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلَقْريَِ ْلَقْريَةِ ٱ 74
 باإلمالة للكسائيِنَاِدىِ  نَاَدى   76
َعةَ  80 عَِ َصنػْ  وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِصنـْ
 بياء التذكير بدؿ تاء التأنيث لُِيْحِصَنُكم لُِتْحِصَنُكم 80
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِعاصفَِ َعاِصَفةً  81
 باإلمالة للكسائيِنَاِدىِ  نَاَدى   83
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِمَِـرَحِْ رَْحَمةً  84
 باإلمالة للكسائيَِوذْكِرىِ  َوِذْكَرى   84
 باإلمالة للكسائيِفـََناِدىِ  فَػَناَدى   87
 باإلمالة للكسائيِىِ نَادِِ نَاَدى   89
 باإلمالة للكسائيََِيِْيِ  َيْحَيى   90
ــرُعونَِ ػػػرُِعوفَ ُيَسػػػ   ػػػرُِعوفَ ُيَسػػػ   90  الدوري: باإلمالةُِيِســــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِءايَِ َءايَةً  91
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 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِواحدَِِةُِِأمَِّ ُأمًَّة ؛ َواِحَدةً  92
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  94

ـٌ  95 بكسر الحاء، وإسكاف الراء، وحذؼ األلف؛  َوِحْرـٌ  َوَحَرا
 وترقيق الراء جلي

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِقـَْريَِ قَػْريَةٍ  95
 ألفاً فيهمابإبداؿ الهمزة  وجُ جُ يَاُجوُج ؛ َوَما وجُ جُ َمأْ وَ ؛  وجُ جُ يَأْ  96
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِـــخصََِشٰـــِ ػػػِخَصةٌ َشػػػ   97
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِغْفلَِ َغْفَلةٍ  97
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِهَِـػلِ َءا َءاِلَهةً  99
 باإلمالة للكسائيِٱْْلُْسِنِ  ْلُحْسَنى  ٱ 101
ــُهمُِ ػػػُهمُ َوتَػتَػَلقَّػػػ   103 ــــ   لة للكسائيباإلماَِوتـَتَـَلقِّ
كَِ َكةُ ػػػى  ْلَملَػػػ   ٱ 103  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلَمَلۤـٰـــٰــى 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِمَِـرَحِْ رَْحَمةً  107
 باإلمالة للكسائيِيُوِحىِ  يُوَحى   108
َنةٌ  111 نَِ ِفتػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِفتـْ
 بضم القاؼ، وحذؼ األلف، وإسكاف الالـ ُقلْ  ػػػلَ قَػػػػ   112

 
 حجال( سورة  22) 

 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِِةِِزَْلَزلَِ زَْلَزَلَة   1
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِِةِِٱلسَّاعَِ لسَّاَعةِ ٱ 1
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةُِِمْرضعَِ ُمْرِضَعٍة   2
 وقفاً: باإلمالة للكسائي  ىَوَترِِ َوتَػَرى  2

2  
؛  ػػػَرى  ُسَكػػػ  
ِـ؛ ِبَسْكػ َسْكِرىِ   ػػػَرى  ِبُسَكػػػ    ِرى 

بفتح السين، وإسكاف الكاؼ، وحذؼ األلف؛ 
 وال تخفى اإلمالة 

ُه   4 ُهِ تَػَوالَّ  باإلمالة للكسائي     ِتـََوّلِّ
 لة التاء قواًل واحداً وقفاً: بإماِةِِ؛َِىامدَِِةِِنُْطفَِ نُْطَفٍة ؛ َىاِمَدةً   5

5  
 َعَلَقٍة ؛ ُمْضَغٍة 
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو )معاً(ِةَِِخلَّقَِـمُِ؛ِِةِِ؛ُِمْضغَِِةَِِعَلقَِ ُمَخلََّقٍة )معاً( 
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 وقفاً: باإلمالة للكسائي  ُمَسمِّىِ؛َِوتَِرى ُمَسّمًى ؛ َوتَػَرى  5
ِ  يُػتَػَوفَّى    5     باإلمالة للكسائي   ِيـُتَـَوفِّ 
ِ  ْلَموَتى  ٱ  6  باإلمالة للكسائي     ِٱْلَموِتى 
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِِةِِٱلسَّاعَِ لسَّاَعَة ٱ  7
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِِةَِِءاتيَِ َءاتَِيٌة   7
 وقفاً: باإلمالة للكسائي ُِىِدىِ ُىدًى   8
نْػَيا ٱ  9 نِْياِ لدُّ       باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِِةِِٱْلقيَـــٰـــمَِ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ  9
َنٌة ؛ َواْْلِخَرةَ   11 نَِ ِفتػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِواْْلخرَِِةِِفتـْ
نْػَيا ٱ  11 نِْياِ لدُّ  باإلمالة للكسائي     ِٱلدُّ
ِ  ْلَمْوَلى  ٱ  13  للكسائي     باإلمالة ِٱْلَمْوِّل 
نْػَيا ٱ  15 نِْياِ لدُّ  باإلمالة للكسائي     ِٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِِِةَِِوٱْْلخرَِ ْْلِخَرِة ٱوَ   15
ــِرىِ  ػػػَرى  لنََّصػػػ  ٱوَ   17  باإلمالة للكسائي     َِوٱلن َصــــ 
 لتاء قواًل واحداً وقفاً: بإمالة اِةِِٱْلقيَـــٰـــمَِ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ  17
 الدوري: باإلمالة    ِنِارِ  نَارٍ  نَاٍر   19
   وقفاً  ىاضم الهاء وصاًل، وكسر ب ْلَحِميُم ٱرُُءوِسُهُم  ْلَحِميمُ ٱرُُءوِسِهُم  19
 الفتح تنوين بتنوين كسر بدؿ َوُلؤلؤٍ  َوُلؤُلؤاً   23
 الفتح  تنوينبتنوين ضم بدؿ  َسَوآٌء  َسَوآًء   25
 بإسكاف ياء اإلضافة    بَػْيِتْي  ْيِتَي بػَ   26
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِهيمَِـَِب بَِهيَمِة   28
 بإسكاف الهاء  فَػْهوَ  فَػُهَو   30
َلى    30 ِ  يُػتػْ  باإلمالة للكسائي     ِيـُْتِلى 
 وقفاً: باإلمالة للكسائي  تـَْقِوى تَػْقَوى  32
 : باإلمالة للكسائيوقفاً ُِمَسمِّىِ ُمَسّمًى   33
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِهيمََِـِ؛ِبِةُِِأمَِّ ُأمٍَّة ؛ بَِهيَمةِ   34
 بكسر السين  َمنِسكاً   َمنَسكاً    34
 بإدغاـ التاء في الجيم  َوَجَبت جُُّنوبُػَها  َوَجَبْت ُجُنوبُػَها   36
ِ؛ ػػػُكمْ ؛ َىَدىػػػ   لتػَّْقَوى  ٱ  37 ــُكْمِِِٱلتـ ْقِوى   باإلمالة للكسائي      َِىِدىــــ 
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 بفتح الهمزة  َأِذَف  ُأِذَف   39
 بكسر التاء  ػػِتُلوَف يُػَقػػػ   ػػػتَػُلوفَ يُػَقػػػ    39
 الدوري: باإلمالة    ِمِـــرىديِـــِـ  ػػػرِِىمِديَػػ   ػػػرِِىمِديَػػػ    40
َمْت َصَواِمعُ   40  بإدغاـ التاء في الصاد  َلُهدَّْمت صََّواِمعُ  َلُهدّْ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِعـــٰـــقبَِ ػػػِقَبُة َعػػػ    41
ِ  ُموَسى    44  باإلمالة للكسائي       ُِموِسى 
ــفريَنِ ػػػِفرِينَ ِلْلَكػػػ   ػػػِفرِينَ ِلْلَكػػػ    44  الدوري: باإلمالة     ِلْلِكــــ 
 بإدغاـ الذاؿ في التاء  َأَخذتػُُّهْم  َأَخْذتُػُهْم   44

قَػْريٍَة ؛ ظَاِلَمٌة ؛   45
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً   ةُِِمَعطَّلَِ؛ِِةِِ؛َِخاويَِِةِِمَِـ؛ِظَالِةِِقـَْريَِ َخاِويٌَة ؛ ُمَعطََّلةٍ 

 بإسكاف الهاء َوْىَي ؛ فَػْهيَ  َوِىَي ؛ َفِهيَ   45
 باإلمالة للكسائي         (  )معاً  تـَْعِمىِ  )معاً(   تَػْعَمى    46
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِِِةَِِسنَِ َسَنةٍ   47
 بالياء بدؿ التاء      يَػُعدُّوفَ  تَػُعدُّوفَ   47
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِمَِـ؛ِظَالِةِِقـَْريَِ قَػْريٍَة ؛ ظَاِلَمةٌ   48
 بإسكاف الهاء َوْىَي  َوِىيَ   48
 بإدغاـ الذاؿ في التاء َأَخذتػَُّها  تُػَها َأَخذْ   48
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِِةِِرَ َمْغفِ  َمْغِفَرٌة   50
ِ ـتَِ  َتَمنَّى    52  باإلمالة للكسائي        َِمنِّ
 وقفاً: باإلمالة للكسائي          أَْلِقى أَْلَقى  52
َنًة ؛ وَ   53 نَِ ْلَقاِسَيِة ٱِفتػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةَِِقاسيََِوٱلِْ؛ ِةِِفتـْ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِبـَْغتَِِةِِْريَِم ِمْريٍَة ؛ بَػْغَتةً   55
 بخلٍف عنوبإمالة التاء وقفاً: ِةِِٱلسَّاعَِ لسَّاَعةُ ٱ  55
 بإسكاف الهاء  َلْهَو  َلُهَو   58
 : باإلمالة      الدوريِرِ ٱلن ِها لنػََّهارِ ٱ لنػََّهارِ ٱ  61
 بخلٍف عنوبإمالة التاء وقفاً: ِةَُِِمَْضرَّ ُمْخَضرًَّة   63
 بإسكاف الهاء  َلْهَو  َلُهَو   64
  بحذؼ الواو  ُءؼٌ رَ لَ  َلَرُءوٌؼ    65
 بإسكاف الهاء  َوْىَو  َوُىَو   66
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 باإلمالة للكسائي         َِأْحِياُكمِْ َأْحَياُكْم   66
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِِةُِِأمَِّ ُأمٍَّة   67
 بكسر السين  َمنِسكاً  َمنَسكاً    67
 وقفاً: باإلمالة للكسائي ُِىِدىِ ُىدًى   67
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلقيَـــٰـــمَِ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ  69
َلى    72 ِِ  تُػتػْ  باإلمالة للكسائي ِتـُْتِلى 
كَِ َكةِ ػػػى  ػػػ   ْلَملَػٱ  75  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلَملَـۤـٰـــٰــى 
 بفتح التاء، وكسر الجيم  تَػْرِجُع  تُػْرَجُع   76

78  
ػػػُكْم ؛ ْجَتبَػػػ  ٱ
ػػػ   ػػػُكْم  ػػػُكُم ، َمْولَػػػ  َسمَّ

 ْلَمْوَلى  ٱ

ــُكُمِ ـــ  ــُكْمِ؛ِسَِّ ــُكْمِ؛ِ؛ِٱْجَتبـِـ  َمْولِـــــ 
 ْلَمْوِّلِ ٱ

 باإلمالة للكسائي

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِِةِِلَّم ِملََّة   78
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 مؤمنونال( سورة  23) 
 

 باإلمالة للكسائيِٱبـَْتِغىِ  بْػتَػَغى  ٱ 7
 بحذؼ الواو )على اإلفراد( َصاَلتِِهمْ  َصَلَواتِِهمْ  9
 التاء قواًل واحداً وقفاً: بإمالة ِةُِِسلَـــٰـــلَِ ػػػَلةٍ ُسلَػػػ   12
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِنُْطفَِ نُْطَفةً  13
 باإلمالة للكسائيَِقرِار قَػَرارٍ  13
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱلن ْطفَِ لنُّْطَفةَ ٱ 14

14 
 ْلَعَلَقَة ؛ٱَعَلَقًة ؛ 
 ْلُمْضَغةَ ٱُمْضَغًة ؛ 

؛ِِةُِِمْضغَِ؛ِِةِِ؛ِٱْلَعَلقَِِةَِِعَلقَِ
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱْلُمْضغَِ

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلقيَـــٰـــمَِ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ 16
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِكثيَِ َكِثيَرةٌ  19
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِوَشَجرَِ َوَشَجَرةً  20
َرًة ؛ َكِثيَرةٌ  21 رَ َلعِ  َلِعبػْ َِكثيَِِةِِبػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛

ُرهُ  23 ، وال يخفى صلتها بياء حاؿ بكسر الراء والهاء ےَغْيرِهِ  كَغيػْ
 الوصل

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِكََِمَلۤـٰـــٰــىِِٕ َكةً ػػػى  َملَػػػ    24
 اً وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحدِةِِجنَّ ِجنَّةٌ  25
 بكسر الالـ من غير تنوين ُكلّْ  ُكل   27
ػػػ   28 ــَنا ػػػَناَنجَّ  باإلمالة للكسائي )األلف التي قبل النوف(ََِنِّــــ 
 بالضم تخلص من التقاء الساكنين ْعُبُدواْ ٱَأُف  ْعُبُدواْ ٱَأِف  32

ُرهُ  32 ، وال يخفى صلتها بياء حاؿ بكسر الراء والهاء ےَغْيرِهِ  كَغيػْ
 لالوص

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلخرَِ ْْلِخَرةِ ٱ 33
نْػَياٱ 33 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
َهاَت )معاً( 36  وقفاً: قرأىا الكسائي بالهاء )معاً(َْهاتْ َهي َىيػْ
نْػَياٱ 37 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 باإلمالة للكسائيَِوََنِْيا َوَنْحَيا 37
 باإلمالة للكسائيِٱفْـََتِىِ  فْػتَػَرى  ٱ 38
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 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱلصَّْيحَِ لصَّْيَحةُ ٱ 41
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِأمَِّ ُأمَّةٍ  43
َرا 44  باإلمالة للكسائيِتـََْتِا تَػتػْ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِأمَِّ ُأمَّةً  44
 باإلمالة للكسائيِىِ ُموسِِ ُموَسى   45
 وقفاً: باإلمالة للكسائي ُموِسىِ  ُموَسى   49
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِءايَِ َءايَةً  50
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً بضم الراء؛ و ِةِِرُبـْوَِ رَبْػَوةٍ  50
 باإلمالة للكسائيِارَقرِِ قَػَرارٍ  50
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِحدَِ؛َِواِةُِِأمَِّ ُأمًَّة ؛ َواِحَدةً  52
 بكسر السين أََيْحِسُبوفَ  أََيْحَسُبوفَ  55
 الدوري: باإلمالةِارعُُِنسِِ ُنَسارِعُ  ُنَسارِعُ  56
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِخْشيَِ َخْشَيةِ  57
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِوجلَِ َوِجَلةٌ  60
ــرُعونَِ ػػػرُِعوفَ ُيَسػػػ   رُِعوفَ ػػػُيَسػػػ   61  الدوري: باإلمالةُِيِســــ 
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِغْمرَِ َغْمَرةٍ  63
َلى   66  باإلمالة للكسائيِتـُْتِلىِ  تُػتػْ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِجنَّ ِجنَّةٌ  70
 بفتح الراء، وألف بعدىا َخَراَجاً  َخْرَجاً  72
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  ُىوَ وَ  72
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبٱْْلخرَِ ْْلِخَرةِ ٱبِ  74
ــنهمِْ ػػػِنِهمْ طُْغيَػػػ   ػػػِنِهمْ طُْغيَػػػ   75  الدوري: باإلمالةِطُْغيِــــ 
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  78
ــدَِ ػػػَدةَ أْلَفْػػػ ِ ٱوَ  78 ـ   التاء قواًل واحداً  وقفاً: بإمالةِةَِِوٱْْلَفْــ
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  79
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  80
 الدوري: باإلمالةِرِ َوٱلن ِها لنػََّهارِ ٱوَ  لنػََّهارِ ٱوَ  80
 بهمزة واحدة مكسورة )على اإلخبار( ِإنَّا َأِءنَّا 82
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  88
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ِ  فَأَنَّى   89  لة للكسائيباإلماِفََأّنِ
 بضم الميم ػػػِلمُ َعػػػ   ػػػِلمِ َعػػػ   92
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِوٱلشََّهـــٰـــدَِ ػػػَدةِ لشََّهػػػ  ٱوَ  92
 باإلمالة للكسائيِفـَتَـَعاِّلِ  فَػتَػَعاَلى   92
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِئِـػٱلسَّيّْ  لسَّيَّْئةَ ٱ 96
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِـَكِلَمػ َكِلَمةٌ  100
َلى   105  باإلمالة للكسائيِتـُْتِلىِ  تُػتػْ
 بفتح الشين والقاؼ، وألف بعدىما َشَقاَوتُػَنا ِشْقَوتُػَنا 106
 بإدغاـ الذاؿ في التاء تََّخذتُُّموُىمْ ٱفَ  تََّخْذُتُموُىمْ ٱفَ  110
 بضم السين ُسْخرِيّاً  ِسْخرِيّاً  110
 بكسر الهمزة ِإنػَُّهمْ  نػَُّهمْ أَ  111
 بضم القاؼ، وحذؼ األلف، وإسكاف الالـ ُقلْ  ػػػلَ قَػػػ   112
 بإدغاـ الثاء في التاء لَِبثتُّمْ  لَِبْثُتمْ  112
 بنقل حركة الهمزة إلى السين وحذؼ الهمزة َفَسل َفْسَئل 113
 بضم القاؼ، وحذؼ األلف، وإسكاف الالـ ُقلْ  ػػػلَ قَػػػ   114
 بإدغاـ الثاء في التاء لَِبثتُّمْ  لَِبْثُتمْ  114
 بفتح التاء، وكسر الجيم تَػْرِجُعوفَ  تُػْرَجُعوفَ  115
 وقفاً: باإلمالة للكسائي فـَتَـَعاِّلِ  فَػتَػَعاَلى   116

 
 نورال( سورة  24) 

 

 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةُِِسورَِ ُسورَةٌ  1

لزَّانَِيُة ؛ ِمْائََة ؛ ٱ 2
 َفةٌ ؛ رَْأَفٌة ؛ طَاى  َجْلَدةٍ 

؛ِِةِِ؛ِرَْأفَِِةِِ؛َِجْلدَِِةِِئَِ؛ِماِِْةِِٱلزَّانيَِ
فَِ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِطَاى 

3 
زَانَِيًة ؛ ُمْشرَِكًة ؛ 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِوٱلزَّانيَِِةِِـػكَ ُمْشِر ؛ِِةِِزَانيَِ لزَّانَِيةُ ٱوَ 

 بكسر الصاد ػػػتِ ُمْحِصنَػػػ  لْ ٱ ػػػتِ ْلُمْحَصنَػػػ  ٱ 4
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِبَأْربـَعَِ بَِأْربَػَعةِ  4
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِشَهـــٰـــدَِِةَِِجْلدَِ ػػػَدةً َجْلَدًة ؛ َشَهػػػ   4
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 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِفَشَهـــٰـــدَِ ػػػَدةُ َفَشَهػػػ   6
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِوٱخلَـــٰـــمسَِ ػػػِمَسةُ لَخػػػ  ٱوَ  7
 وال يخفى إمالة التاء قوالً واحداً  ؛وقفاً: بالهاءَْلعَنتْ  َلْعَنتَ  7
ِِِسَِـــمَوٱخلٰــَـِ ػػػِمَسةَ لَخػػػ  ٱوَ  9  بضم التاء؛ ووقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ُِة
 إمالة التاء قواًل واحداً وقفاً: بِةُِِعْصبَِ ُعْصَبةٌ  11
 بكسر السين َتْحِسُبوهُ  َتْحَسُبوهُ  11
ِ  تَػَولَّى   11  باإلمالة للكسائيِتـََوّلِّ
 بإدغاـ الذاؿ في السين ِإذ سَِّمْعُتُموهُ  ِإْذ َسِمْعُتُموهُ  12
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِبَأْربـَعَِ بَِأْربَػَعةِ  13
نْػَياٱ 14 نِْيا لدُّ  إلمالة للكسائيباِٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِوٱْْلخرَِ ْْلِخَرةِ ٱوَ  14
 بإدغاـ الذاؿ في التاء ِإذ تػََّلقَّْونَوُ  ِإْذ تَػَلقَّْونَوُ  15
 بكسر السين َوَتْحِسُبونَوُ  َوَتْحَسُبونَوُ  15
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  15
 بإدغاـ الذاؿ في السين وهُ ِإذ سَِّمْعُتمُ  ِإْذ َسِمْعُتُموهُ  16
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِوٱْْلخرَِِةِِٱلَفـــٰـــحشَِ ْْلِخَرةِ ٱػػػِحَشُة ؛ وَ لَفػػػ  ٱ 19
نْػَياٱ 19 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 بحذؼ الواو َرُءؼٌ  َرُءوؼٌ  20
 فيها ألنها واوي ال إمالة زكى زكى 21
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱلسَّعَِوَِ لسََّعةِ ٱوَ  22
 باإلمالة للكسائيِٱْلُقْرِبِ  ْلُقْرَبى  ٱ 22
 يكسر الصاد ػػػتِ ْلُمْحِصنَػػػ  ٱ ػػػتِ ْلُمْحَصنَػػػ  ٱ 23
نْػَياٱ 23 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِوٱْْلخرَِ ْْلِخَرةِ ٱوَ  23
 بالياء بدؿ التاء َيْشَهدُ  دُ َتْشهَ  24
 وقفاً  ىاالهاء وصاًل، وكسر  بضم يُػَوفّْيُهُم اهللُ  يُػَوفّْيِهُم اهللُ  25
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِرَ َمْغفِ  َمْغِفَرةٌ  26
 بكسر الباء بُِيوتاً ؛ بُِيوِتُكمْ  بُػُيوتاً ؛ بُػُيوِتُكمْ  27
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  28
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 باإلمالة للكسائيَِأزِْكىِ  ى  َأزْكَ  28
 بكسر الباء بُِيوتاً  بُػُيوتاً  29
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِمْسُكونَِ َمْسُكونَةٍ  29
ــرىمِْ ػػػرِِىمْ أَْبَصػػػ   ػػػرِِىمْ أَْبَصػػػ   30  الدوري: باإلمالةِأَْبِصــــ 
 باإلمالة للكسائيَِأزِْكىِ  َأزَْكى   30
ــرىنِ  ػػػرِِىنَّ أَْبَصػػػ   ػػػرِِىنَّ أَْبَصػػػ   31  الدوري: باإلمالةِأَْبِصــــ 
 بكسر الجيم ِجُيوِبِهنَّ  ُجُيوِبِهنَّ  31
ْربَةِ ٱ 31  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلْربَِ إْلِ
 الكسائي باأللفقرأىا وقفاً:  أَيُّػػػوَ   أَيُّوَ  31
 باإلمالة للكسائيِــِمىِ ٱْْلَيَــــ  ػػػَمى  أْلَيَػػػ  ٱ 32
 وقفاً  ىاالهاء وصاًل، وكسر  بضم يُػْغِنُهُم اهللُ  يُػْغِنِهُم اهللُ  32
نْػَياٱػػػُكْم ؛ َءاتَػػػ   33 ــُكْمِ؛ِٱلدُّنِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيَِءاتـِـ 
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِوَمْوعظَِ َوَمْوِعظَةً  34
ةِ  ةٍ َكِمْشَكو   ةٍ َكِمْشَكو   35  الدوري: باإلمالةَِكمْشِكو 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِٱلز َجاجَِِةِِزَُجاجَِ لزَُّجاَجةُ ٱزَُجاَجٍة ؛  35

بكسر الداؿ، وتخفيف الياء وىمزة بعدىا، وال  ءٌ ِدرّْي   ُدرّْيّّ  35
 يخفى المد المتصل

 بالتاء بدؿ الياء ُتوَقدُ  يُوَقدُ  35
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِ؛ُِمبَـــٰـــرَكَِِةَِِشَجرَِ ػػػرََكةٍ بَػػػ  َشَجَرٍة ؛ مُ  35

35 
زَيْػُتونٍَة ؛ َشْرقَػيٍَّة ؛ 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِغْربيَِّةِِ؛َِشْرقـَيَِّةِِزَيـُْتونَِ َغْربِيَّةٍ 

 بكسر الباء بُِيوتٍ  بُػُيوتٍ  36
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِجـــٰـــرَِـت ػػػَرةٌ ِتَجػػػ   37
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِبقيعَِ ِبِقيَعةٍ  39
 بكسر السين َيْحِسُبوُ  َيْحَسُبوُ  39
ــوُِ ػػػوُ فَػَوفَّػػػ   39  باإلمالة للكسائيِفـََوفِّــــ 
ــَها ػػػَهاػػػُو ؛ يَػَرىػػػ  يَػْغَشػػػ   40 ــُوِ؛ِيَرِىــــ   للكسائي باإلمالةِيـَْغِشــــ 
 وقفاً: باإلمالة للكسائي ْلَوْدؽَ ٱ فـَََتِى ْلَوْدؽَ ٱفَػتَػَرى  43
 الدوري: باإلمالةِبٱْْلَْبِصار أْلَْبَصارِ ٱبِ  أْلَْبَصارِ ٱبِ  43
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َرةً  44 رَ َلعِ  َلِعبػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبػْ
 الدوري: باإلمالةِٱْْلَْبِصار أْلَْبَصارِ ٱ أْلَْبَصارِ ٱ 44
 بألف بعد الخاء، وكسر الالـ، وضم القاؼ َخاِلقُ  َخَلقَ  45
 بكسر الالـ ُكلّْ  ُكلَّ  45
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِدآبَّ َدآبَّةٍ  45
ِ  يَػتَػَولَّى   47  باإلمالة للكسائيِيـَتَـَوّلِّ
 بكسر القاؼ والهاء مع الصلة كَ ػػػى  فَُأْولَػػػ    ےَويَػتَِّقوِ  كَ ػػػى  َويَػتػَّْقِو فَُأْولَػػػ    52
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِطَاعَِ طَاَعةٌ  53
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِمْعُروفَِ َمْعُروفَةٌ  53
 باإلمالة للكسائيِٱْرَتِضىِ  ْرَتَضى  ٱ 55
 بكسر السين َتْحِسَبنَّ  َتْحَسَبنَّ  57
 باإلمالة للكسائيِـــُهمَُِوَمَأِوىــِـ  ػػػُهمُ َوَمَأَوىػػػ   57
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱلظَّهيَِ لظَِّهيَرةِ ٱ 58
 بفتح الثاء ػػػثَ ثَػلَػػػ   ػػػثُ ثَػلَػػػ   58
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِزينَِب ِبزِيَنةٍ  60
 باإلمالة للكسائيِٱْْلَْعِمىِ  أْلَْعَمى  ٱ 61

61 
؛ بُػُيوَتُكْم ؛ بُػُيوِت 

 بكسر الباء بُِيوَتُكْم ؛ بُِيوِت ؛ بُِيوتاً  بُػُيوتاً 

 حفص: كالهمزة ؛ ابتداءً  بكسر: وصالً  ِتُكمْ ػػػمََّهػػػ  إِ  ِتُكمْ ػػػُأمََّهػػػ   61
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِطَّيبَِِةِِحيَّـَِت طَيَّْبةً  ؛َتِحيًَّة  61
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةُِِمبَـــٰـــرَكَِ رََكةً ػػػُمبَػػػ   61
َنةٌ  63 نَِ ِفتػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِفتـْ
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 فرقانال( سورة  25) 
 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِهَِـػالِ ءَِ َءاِلَهةً  3
ــوُِ ػػػوُ فْػتَػَرىػػػ  ٱ 4  باإلمالة للكسائيِٱفْـََتِىــــ 
 بإدغاـ الداؿ في الجيم فَػَقد جَّاُءو فَػَقْد َجاُءو 4
 بإسكاف الهاء فَػْهيَ  َفِهيَ  5
 باإلمالة للكسائيِْمِلىِ ـتُِ ُتْمَلى   5
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةُِِبْكرَِ ُبْكَرةً  5
 باإلمالة للكسائيِيـُْلِقىِ  يُػْلَقى   8
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِجنَّ َجنَّةٌ  8
َها 8 َهانَأْ  يَْأُكُل ِمنػْ  بالنوف بدؿ الياء ُكُل ِمنػْ
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم نظُرْ ٱَمْسُحوراً  نظُرْ ٱَمْسُحوراً  8
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو )معاً( ةِِبٱلسَّاعَِ لسَّاَعِة )معاً(ٱبِ  11
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِجنَّ َجنَّةُ  15
 النوف بدؿ الياءب َنْحُشُرُىمْ  َيْحُشُرُىمْ  17
 بالياء بدؿ التاء َيْسَتِطيُعوفَ  َتْسَتِطيُعوفَ  19
َنةً  20 نَِ ِفتػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِفتـْ
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ـ كَِ َكةُ ػػػ  ْلَملَػػػ   ٱ 21  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلَمَلۤـٰـــٰـ
 باإلمالة للكسائيِنَِرىِ  نَػَرى   21
ـ كَِ َكةَ ػػػ  ػ   ْلَملَػػٱ 22  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلَمَلۤـٰـــٰـ
 باإلمالة للكسائيُِبْشِرىِ  ُبْشَرى   22
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلَنَّ ْلَجنَّةِ ٱ 24
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِـػَ كػػػ  ْلَملَػػػ   ٱ َكةُ ػػػ  ْلَملَػػػ   ٱ 25
ــفرينَِ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ ػػػِفرِينَ ػػػ  ْلكَ ٱ 26  الدوري: باإلمالةِٱْلِكــــ 
 الذاؿ في التاء بإدغاـ تََّخذتُّ ٱ تََّخْذتُ ٱ 27
َلِتِ  ػػػَويْػَلَتى  يَػػػ   28 ــَويـْ  باإلمالة للكسائيِيَــــ 
 باإلمالة للكسائيِوََكِفىِ  وََكَفى   31
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ْةِِدَِاحوَِِ؛ ةُُِِجْلَِ ُجْمَلًة ؛ َواِحَدةً  32
 باإلمالة للكسائي وقفاً: ُموِسى ُموَسى 35
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِءايَِ َءايَةً  37

: وقفاً ؛ دغاـ، وال يخفى اإلفتحالوصاًل: بتنوين  ػػػبَ َوثَُموداً َوَأْصَحػػػ   ػػػبَ َوثَُموَدْا َوَأْصَحػػػ   38
 اً وين ألفؿ التنابدبإ

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلَقْريَِ ْلَقْريَةِ ٱ 40
 بهمز الواو ُىُزؤاً  ُىُزواً  41
 بإسقاط الهمزة الثانية َأرَْيتَ  َأرََءْيتَ  43
ــوُِ ػػػوُ َىَوىػػػ   43  باإلمالة للكسائيَِىِوىــــ 
 السين بكسر َتْحِسبُ  َتْحَسبُ  44
 الهاء بإسكاف َوْىوَ  َوْىوَ  47
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوْىوَ  48
 بنوف مفتوحة بدؿ الباء َنْشراً  ُبْشراً  48
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبـَْلدَِ بَػْلَدةً  49
 الداؿ في الصاد بإدغاـ ػػػوُ َوَلَقد صَّرَّفْػنَػػػ   ػػػوُ َوَلَقْد َصرَّفْػنَػػػ   50
 تخفيفهامع وضم الكاؼ  ،الذاؿ فبإسكا لَِيْذُكُرواْ  لَِيذَّكَُّرواْ  50
 باإلمالة للكسائيِفََأِبِ  فَأََبى   50
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِقـَْريَِ قَػْريَةٍ  51
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ــفرينَِ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ 52  الدوري: باإلمالةِٱْلِكــــ 
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوْىوَ  53
 اف الهاءبإسك َوْىوَ  َوْىوَ  54
 باإلمالة للكسائيِوََكِفىِ  وََكَفى   58
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِستَّ ِستَّةِ  59
 باإلمالة للكسائيِٱْسَتِوىِ  ْستَػَوى  ٱ 59
 بنقل حركة الهمزة إلى السين وحذؼ الهمزة َفَسلْ  َفْسَئلْ  59
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  60
 تاءالياء بدؿ الب يَْأُمُرنَا تَْأُمُرنَا 60
 لفاأل وحذؼ ،السين والراء بضم ُسُرجاً  ِسَراجاً  61
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوْىوَ  62
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِخْلفَِ ِخْلَفةً  62
 بإدغاـ الالـ في الذاؿ :الحارث وأب يَػْفَعْل َذِلكَ  يَػْفَعل ذَِّلكَ  يَػْفَعْل َذِلكَ  68
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلقيَـــٰـــمَِ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ 96
 بترؾ الصلة ِفيِو ُمَهاناً  ُمَهاناً  ےِفيوِ  69
 بعد الياء التي أللفابحذؼ  َوُذرّْيَِّتَنا ػػػِتَناَوُذرّْيَّػػػ   74
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِقـُرَّ قُػرَّةَ  74
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِحيََّـِ؛ِتِةِِٱْلُغْرفَِ ْلُغْرَفَة ؛ َتِحيَّةً ٱ 75
 وتخفيف القاؼ ،لالـاوإسكاف  ،الياء بفتح َويَػْلَقْوفَ  َويُػَلقَّْوفَ  75

 
 الشعراء( سورة  26) 

 

 طاءالبإمالة ِِطۤسمِۤ م  طس   1
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِءايَِ َءايَةً  4
 اء قواًل واحداً وقفاً: بإمالة التِةَِِْليَِ َْليَةً  8
 بإسكاف الهاء َلْهوَ  َلُهوَ  9
ِ؛ُِموِسىِ  ؛ ُموَسى   نَاَدى   10  باإلمالة للكسائيِنَاِدى 
 الثاء في التاء بإدغاـ تَّ ثبِ َولَ  َولَِبْثتَ  19
ــفرينَِ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ 19  الدوري: باإلمالةِٱْلِكــــ 
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 : بإمالة التاء قواًل واحداً وقفاً ِةِِنْعمَِ نِْعَمةٌ  22
 الذاؿ في التاء بإدغاـ اتََّخذتَّ  تََّخْذتَ ٱ 29
 باإلمالة للكسائيِفَأَْلِقىِ  فَأَْلَقى   32
 الهاء مع الصلة بكسر َوَأَخاهُ  ےَأْرِجوِ  َأْرِجْو َوَأَخاهُ  36
ا َسحَّارٍ  َسحَّارٍ  37  الدوري: باإلمالةِرِ َسحِّ
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱلسََّحرَِ لسََّحَرةُ ٱ 38
 باإلشماـْو ق يلْ  َوِقيلَ  39
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱلسََّحرَِ لسََّحَرةَ ٱ 40
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱلسََّحرَِ لسََّحَرةُ ٱ 41
 العين بكسر نَِعمْ  نَػَعمْ  42
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   43
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِِةِزَّـػعِ بِ  ِبِعزَّةِ  44
ِ؛ُِموِسىِ  ؛ ُموَسى   فَأَْلَقى   45  باإلمالة للكسائيِفَأَْلِقى 
 وتشديد القاؼ ،الالـ بفتح تَػَلقَّفُ  تَػْلَقفُ  45
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱلسََّحرَِ لسََّحَرةُ ٱ 46
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   48
 زاد ىمزة مفتوحة )على االستفهاـ( َمنُتمْ َءاءَ  َءاَمنُتمْ  49
ــَناَخطَـــ ِِ ػػػَناػػػيَػػػ  َخطَػػػ   51  (قبل الياء التي األلف) باإلمالة للكسائيِـــيـــ 
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   52
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِمَِذِ رْ َلشِ  َلِشْرِذَمةٌ  54
 العين بكسر َوِعُيوفٍ  وفٍ َوُعيُ  57
 (إمالة الهمزة) باإلمالة للكسائي: وقفاً ِتـََرآِءا تَػَرآَءا 61
 باإلمالة للكسائيِىِ ُموسِِ ُموَسى   61
 ياء اإلضافة بإسكاف َمِعيْ  َمِعيَ  62
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   63
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   65
 قفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً و ِةَِِْليَِ َْليَةً  67
 بإسكاف الهاء َلْهوَ  َلُهوَ  68
 الذاؿ في التاء بإدغاـ ِإذ تَّْدُعوفَ  ِإْذ َتْدُعوفَ  72



 ش الجزء التاسع عشرفر                                                                        الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة الكسائي
 البيان

 الدوري أبو الحارث
 

                                                                                                                 184      

 

 

 بإسقاط الهمزة الثانية َأفَػَريْػُتم َأفَػَرَءيْػُتم 75
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  78
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  80
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِجنَِّةَِِورَثَِ َورَثَِة ؛ َجنَّةِ  85
 باإلمالة للكسائي: وقفاً  أَِتى أََتى 89
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِاْْلَنَّ ْلَجنَّةُ ٱ 90
 باإلشماـْو ق يلْ  َوِقيلَ  92
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِكرَّ َكرَّةً  102
 : بإمالة التاء قواًل واحداً وقفاً ِةَِِْليَِ َْليَةً  103
 بإسكاف الهاء َلْهوَ  َلُهوَ  104
 وال يخفى المد المنفصل ؛ياء اإلضافة بإسكاف ِإالَّ  َأْجِري   َأْجِرَي ِإالَّ  109
 ياء اإلضافة بإسكاف َمِعيْ  َمِعيَ  118
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِْليَِ َْليَةً  121
 ف الهاءبإسكا َلْهوَ  َلُهوَ  122
 وال يخفى المد المنفصل ؛ياء اإلضافة بإسكاف ِإالَّ  َأْجِري   َأْجِرَي ِإالَّ  127
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِءايَِ َءايَةً  128
 الدوري: باإلمالةَِجبِّارينَِ َجبَّارِينَ  َجبَّارِينَ  130
 العين بكسر َوِعُيوفٍ  َوُعُيوفٍ  134
 لالـاوإسكاف  ،الخاء حبفت َخْلقُ  ُخُلقُ  137
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِْليَِ َْليَةً  139
 بإسكاف الهاء َلْهوَ  َلُهوَ  140
َبْت ثَُمودُ  141  التاء في الثاء بإدغاـ َكذََّبت ثَُّمودُ  َكذَّ
 وال يخفى المد المنفصل ؛ياء اإلضافة بإسكاف ِإالَّ  َأْجِري   َأْجِرَي ِإالَّ  145
 العين بكسر َوِعُيوفٍ  ُعُيوفٍ وَ  147
 الباء بكسر بُِيوتاً  بُػُيوتاً  149
َـــايَِ ػػػايَةٍ بِػػػ َ  154 ـ   وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبـ
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِنَاقَِ نَاَقةٌ  155
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِْليَِ َْليَةً  158
 بإسكاف الهاء َلْهوَ  َلُهوَ  159
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 وال يخفى المد المنفصل ؛ياء اإلضافة بإسكاف ِإالَّ  َأْجِري   َأْجِرَي ِإالَّ  164
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِْليَِ َْليَةً  174
 بإسكاف الهاء َلْهوَ  َلُهوَ  175
َـــْيكَِ ػػػْيَكةِ لْػػػ َ  176 ـ   وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِلْــ
 وال يخفى المد المنفصل ؛ياء اإلضافة بإسكاف ِإالَّ  َأْجِري   ْجِرَي ِإالَّ أَ  180
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِوٱْْلبلَّ ْلِجِبلَّةَ ٱوَ  184
 السين بإسكاف ِكْسفاً  ِكَسفاً  187
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱلظ لَّ لظُّلَّةِ ٱ 189
 فاً: بإمالة التاء قواًل واحداً وقِةَِِْليَِ َْليَةً  190
 بإسكاف الهاء َلْهوَ  َلُهوَ  191
 بتشديد الزاي نَػزَّؿَ  نَػَزؿَ  193
 الحاء بفتح لرُّوحَ ٱ لرُّوحُ ٱ 193
 النوف بفتح أْلَِمينَ ٱ أْلَِمينُ ٱ 193
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِءايَِ َءايَةً  197
 لة التاء قواًل واحداً وقفاً: بإماِةِِبـَْغتَِ بَػْغَتةً  202
 الالـ في النوف مع مراعاة الغنة بإدغاـ َىل نَّْحنُ  َىْل َنْحنُ  203
 بإسقاط الهمزة الثانية َأفَػَرْيتَ  َأفَػَرَءْيتَ  205
 باإلمالة للكسائيَِأْغِنِ  َأْغَنى   207
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِقـَْريَِ قَػْريَةٍ  208
 باإلمالة للكسائيِذْكِرىِ  ِذْكَرى   209
ــكَِ ػػػكَ يَػَرىػػػ   218  باإلمالة للكسائيِيَرِىــــ 

 
 نملال( سورة  27) 

 

 طاءبإمالة الِِطسِۤ طس   1
 باإلمالة للكسائي: وقفاً ُِىِدى ُىدىً  2
 باإلمالة للكسائيَِوُبْشِرىِ  َوُبْشَرى   2
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبٱْْلخرَِ ْْلِخَرةِ ٱبِ  3
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبٱْْلخرَِ ْْلِخَرةِ ٱبِ  4
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 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلخرَِ ْْلِخَرةِ ٱ 5
 باإلمالة للكسائي: وقفاً ِلَتُـَلقِّى لَتُػَلقَّى 6
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   7
 الدوري: باإلمالةِرِ ٱلنِّا لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 8
ــُموِسىِ  ػػػُموَسى  ػ  يػػ 9  باإلمالة للكسائيِيــــ 
 (الراء والهمزة) باإلمالة للكسائيِرِِءاَىا رََءاَىا 10
ــُموِسىِ  ػػػُموَسى  ؛ يػػػ   َولَّى   10 ِ؛ِيــــ   باإلمالة للكسائيَِوّلِّ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِِةِرَِـػُمْبصِ  ُمْبِصَرةً  13
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِـــٰـــقبَِعَِ ػػػِقَبةُ َعػػػ   14
 بإسكاف الهاء َلْهوَ  َلُهوَ  16
 : بزيادة ياء بعد الداؿوقفاً  ےَوادِ  َوادِ  18
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِْملَِـنَِ نَْمَلةٌ  18
ــوُِ ػػػوُ تَػْرَضػػػ   19  باإلمالة للكسائيِتـَْرِضــــ 
 اإلمالة للكسائيب: وقفاً َِأِرى َأَرى 20
 الكاؼ بضم َفَمُكثَ  َفَمَكثَ  22
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱْمَرأَِ ْمَرأَةً ٱ 23
 بتخفيف الالـ )للتفصيل: راجع األصوؿ( ْسُجُدواْ ٱَأال يَا  َأالَّ َيْسُجُدواْ  25

 ِإلَْيِهمْ  ےفَأَْلِقوِ  فَأَْلِقْو ِإلَْيِهمْ  28
خفى مد الصلة وال ي ؛الهاء مع الصلة بكسر

 الكبرى
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِقَاطعَِ قَاِطَعةً  32
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِقـُوَِّ قُػوَّةٍ  33
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِ؛َِأذلَِّةِِ؛َِأعزَِّةِِقـَْريَِ قَػْريًَة ؛ َأِعزََّة ؛ َأِذلَّةً  34

35 
؛ ُمْرِسَلٌة ؛ بَػَهِديٍَّة 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ِةِرَِـػظِ ؛ِفـََناِةِِ؛ِبـََهديَِّةُِِمْرسلَِ فَػَناِظَرةٌ 

ــن ے َػػػِن َءاتَػػػ   36  خفى اإلمالةتوال  مطلقاً؛بحذؼ الياء َِءاتِــــــ 
ــُكم ػػػُكمَءاتَػػػ   36  باإلمالة للكسائيَِءاتِــــ 
 قواًل واحداً وقفاً: بإمالة التاء ِةَِِأذلَّ َأِذلَّةً  37
 (الراء والهمزة) باإلمالة للكسائيِرِِءاهُِ رََءاهُ  40
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  42
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ــفرينَِ ػػػِفرِينَ َكػػ   ػػػِفرِينَ َكػػػ   43  الدوري: باإلمالةِكِـــ 
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  43
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِجَِّـلُِ ُلجَّةً  43
 بالضمتخلص من التقاء الساكنين  ْعُبُدواْ ٱَأُف  ْعُبُدواْ ٱَأِف  45
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِٱْْلََسنَِِةِِبٱلسَّّيئَِ ْلَحَسَنةِ ٱلسَّيَّْئِة ؛ ٱبِ  46
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلَمدينَِ ْلَمِديَنةِ ٱ 48
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِتْسعَِ ِتْسَعةُ  48
 بالتاء بدؿ النوف األولى، وضم التاء الثانية وُ ػنَّ لَػتُػبَػيّْتُػػ لَُنبَػيّْتَػنَّوُ  49
 بالتاء بدؿ النوف األولى، وضم الالـ الثانية نَّ لَتَػُقولُ  لَنَػُقوَلنَّ  49
 لالـاوفتح  ،الميم بضم ُمْهَلك َمْهِلك 49
 اًل واحداً وقفاً: بإمالة التاء قو ِةَِِعـــٰـــقبَِ ػػػِقَبةُ َعػػػ   51
 الباء بكسر بُِيوتُػُهمْ  بُػُيوتُػُهمْ  52
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِْليَِِةَِِخاويَِ َخاِويًَة ؛ َْليَةً  52
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلَفـــٰـــحشَِ ػػػِحَشةَ ْلَفػػػ  ٱ 54
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِشْهوَِ َشْهَوةً  55
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 باإلمالة للكسائيِٱْصَطِفىِ  ْصَطَفى  ٱ 59
 بالتاء بدؿ الياء ُتْشرُِكوفَ  ُيْشرُِكوفَ  59
 وقفاً: قرأىا الكسائي بالهاءَْذاتْ  َذاتَ  60
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبـَْهجَِ بَػْهَجةٍ  60
 بياء ساكنة، وحذؼ األلف )باإلفراد( لرّْيحَ ٱ ػػػحَ لرّْيَػػػ  ٱ 63
 بنوف مفتوحة بدؿ الباء َنْشراً  ُبْشراً  63
 باإلمالة للكسائيِتـََعاِّلِ  تَػَعاَلى   63
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلخرَِ ْْلِخَرةِ ٱ 66

 بهمزة واحدة مكسورة على اإلخبار ِإنػََّنا ػػنَّاأَى   67
 ونوف مفتوحة بعد النوف األولى

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِعـــٰـــقبَِ ػػػِقَبةُ َعػػػ   69
 باإلمالة للكسائيَِمِتِ  َمَتى   71
 باإلمالة للكسائيَِعِسىِ  َعَسى   72
ــبَِ ػػَبةٍ َغآى   75  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِغآى 
 وقفاً: باإلمالة للكسائيَِْلُِدى َلُهدىً  77
 تاء قواًل واحداً وقفاً: بإمالة الِةِِمَِـَورَحِْ َورَْحَمةٌ  77
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  78
 باإلمالة للكسائيِٱْلَموِتىِ  ْلَموَتى  ٱ 80
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِدابَّ َدابَّةً  82
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِأمَِّ ُأمَّةٍ  83

 يخفى ، والوضم التاء ،ألف بعد الهمزة بزيادة َءاُتوهُ  أََتوهُ  87
 أّف الواو تصبح مدية

 وقفاً: باإلمالة للكسائي َوَتِرى َوتَػَرى 88
 بكسر السين َتْحِسبُػَها َتْحَسبُػَها 88
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِجامدَِ َجاِمَدةً  88
 بإسكاف الهاء َوْىيَ  َوِىيَ  88
 حداً وقفاً: بإمالة التاء قواًل واِةِِبٱْلََْسنَِ ْلَحَسَنةِ ٱبِ  89
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِئِـػٱلسَّيّْ بِ  لسَّيَّْئةِ ٱبِ  90
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 الدوري: باإلمالةِرِ ٱلنِّا لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 90
 بإدغاـ الالـ في التاء َىل تُّْجَزوفَ  َىْل ُتْجَزوفَ  90
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلبَـْلدَِ ْلبَػْلَدةِ ٱ 91
 باإلمالة للكسائيَِتِدىِ ٱىِْ ْىَتَدى  ٱ 92
 بدؿ التاءياء الب يَػْعَمُلوفَ  تَػْعَمُلوفَ  92

 
 قصصال( سورة  28) 

 

 بإمالة الطاءِِطۤسمِۤ م  طس   1
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   3
 فيو ألنو واوي ال إمالة عال عال 4
ـفَِ ػػَفةً طَاى   4  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِطَاىِٕ
ـمَِّ ػػمَّةً أَى   5  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِأَىِٕ

بياء مفتوحة بدؿ النوف، وفتح الراء، وألف َِويَِرىِ  َونُِريَ  6
 مدية بدؿ الياء، وباإلمالة

 بضم النوف فيهما ػػنُ ػػمػػ  ِفْرَعوُف ؛ َوىػػ   ػػنَ ػػمػػ  ِفْرَعوَف ؛ َوىػػ   6
 لداؿبضم ا َوُجُنوُدُىَما َوُجُنوَدُىَما 6
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   7
 بضم الحاء، وإسكاف الزاي َوُحْزناً  َوَحَزناً  8
ْ؛ْقـُرَّتْ  ْمَرَأُت ؛ قُػرَّتُ ٱ 9  وال يخفى إمالة التاء قوالً واحداً  ؛وقفاً: بالهاءْٱمَرَأت 
 باإلمالة للكسائيَِعِسىِ  َعَسى   9
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   10
 باإلمالة للكسائيَِوٱْسَتِوىِ  ْستَػَوى  ٱوَ  14
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛َِغْفلَِِةِِٱْلَمدينَِ ْلَمِديَنَة ؛ َغْفَلةٍ ٱ 15
ِ؛ِفـََقِضىِ  ؛ فَػَقَضى   ُموَسى   15  باإلمالة للكسائيُِموِسى 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلَمدينَِ ْلَمِديَنةِ ٱ 18
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   18
ـُموِسىِ  ػػُموَسى  يَػػ   19  باإلمالة للكسائيِيَـــ 
 وقفاً: باإلمالة للكسائي َأْقِصا َأْقَصا 20
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 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلَمدينَِ ْلَمِديَنةِ ٱ 20
ـُموِسىِ  ػػُموَسى  ؛ يَػػ   َيْسَعى   20 ِ؛ِيَـــ   باإلمالة للكسائيَِيْسِعى 
 باإلمالة للكسائيَِعِسىِ  َعَسى   22
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِأمَِّ ُأمَّةً  23
 وقفاً  ىاالهاء وصاًل، وكسر  بضم ْمَرأَتَػْينِ ٱُدونُِهُم  ْمَرأَتَػْينِ ٱُدونِِهُم  23
ِدرْ  ُيْصِدرَ  23  باإلشماـْي ص 
ِ  ؛ تَػَولَّى   َفَسَقى   24 ِ؛ِتـََوّلِّ  لكسائيباإلمالة لَِفَسِقى 
ــُهَما ػػػُهَماِإْحَدىػػػ   25  باإلمالة للكسائيِإْحِدىــــ 
ــُهَما ػػػُهَماِإْحَدىػػػ   26  باإلمالة للكسائيِإْحِدىــــ 
 يقف بالتاء ] مستثنى [، ػػأََبتِ ػػػ   يَػػػ ػػأََبتِ ػػػ   يَػػػ 26
 وقفاً: باإلمالة للكسائي إْحِدى ِإْحَدى 27
 مالة للكسائيباإلَِقِضىِ  َقَضى   29
 وقفاً: باإلمالة للكسائي ُموِسى ُموَسى 29
 بكسر الجيم؛ ووقفاً: بإمالة التاء قوالً واحداً  َوةِِِجذْ  َجْذَوةٍ  29
 الدوري: باإلمالةِرِ انِِّٱل لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 29
ـُموِسىِ  ػػُموَسى  ػػَها ؛ يَػػ  أَتَػػ   30 ـَهاِ؛ِيَـــ   باإلمالة للكسائيِأَتِــــ 

30 
ػرََكِة ؛ ْلُمبَػػػ  ٱْلبُػْقَعِة ؛ ٱ

 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِ؛ِٱلشََّجرَِِةِِ؛ِٱْلُمبَـــٰـرَكَِِةِِٱْلبُـْقعَِ لشََّجَرةِ ٱ

 باإلمالة للكسائي )الراء والهمزة(ِرِِءاَىا رََءاَىا 31
ـُموِسىِ  ػػُموَسى  ؛ يَػػ   َولَّى   31 ِ؛ِيَـــ   باإلمالة للكسائيَِوّلِّ 
 بضم الراء لرُّْىبِ ٱ لرَّْىبِ ٱ 32
 بإسكاف ياء اإلضافة َمِعيْ  َمِعيَ  34
 بإسكاف القاؼ؛ وال تخفى القلقلة ُيَصِدْقِني ُيَصِدقُِني 34
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   36
 وقفاً: باإلمالة للكسائيُِمْفََتِى ُمْفتَػَرىً  36
ِ؛ِبٱْْلُِدى ْلُهَدىٱ؛ بِ  ُموَسى   37  باإلمالة للكسائيُِموِسى 
 بالياء بدؿ التاء َيُكوفُ  َتُكوفُ  37
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِعـــٰـــقبَِ ػػػِقَبةُ َعػػػ   37
ا لدَّارِ ٱ لدَّارِ ٱ 37  الدوري: باإلمالةِرِ ٱلدِّ
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 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   38
 يمبفتح الياء، وكسر الج يَػْرِجُعوفَ  يُػْرَجُعوفَ  39
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِعـــٰـــقبَِ ػػػِقَبةُ َعػػػ   40
ــمَِّ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱػػمًَّة ؛ أَى   41  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِ؛ِٱْلقيَـــٰـــمَِِةِِأَى 
 الدوري: باإلمالةِارٱلنِِّ لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 41
نْػَياٱ 42 نِْيا لدُّ  للكسائيباإلمالة ِٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـػػػَمػْلِقيَػػػ  ٱ؛  ةَِِلْعنَِ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱَلْعَنًة ؛  42
 وقفاً: باإلمالة للكسائي ُموِسى ُموَسى 43
 باإلمالة للكسائيِٱْْلُوِّلِ  أْلُوَلى  ٱ 43
 وقفاً: باإلمالة للكسائيَِوُىِدى َوُىدىً  43
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِمَِـَورَحَِ َورََحَمةً  43
 وقفاً: باإلمالة للكسائي ُموِسى ُموَسى 44
ُهُم  ْلُعُمرُ ٱَعَلْيِهُم  45  وقفاً  ىاالهاء وصاًل، وكسر  بضم ْلُعُمرُ ٱَعَليػْ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِمَِـرَحِْ رَْحَمةً  46
 سائيباإلمالة للكِأَتِـــ ـُهم ػػُهمأَتَػػ   46
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـُمِصيبَػ ُمِصيَبةٌ  47
 باإلمالة للكسائي )معاً( ُموِسىِ  )معاً( ُموَسى   48
 باإلمالة للكسائيَِأْىِدىِ  َأْىَدى   49
ــوُِ ػػػوُ َىَوىػػػ   50  باإلمالة للكسائيَِىِوىــــ 
 وقفاً: باإلمالة للكسائيُِىِدى ُىدىً  50
َلى   53  باإلمالة للكسائيِيـُْتِلىِ  يُػتػْ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـلسَّيّْئَػٱ؛  ةِِـْلَحَسنَػػٱبِ  لسَّيَّْئةِ ٱْلَحَسَنِة ؛ ٱبِ  54
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  56
 باإلمالة للكسائي ُُيِْبِ ؛  ٱْْلُِدىِ  ؛ ُيْجَبى   ْلُهَدى  ٱ 57
 ة التاء قواًل واحداً وقفاً: بإمالِةِِقـَْريَِ قَػْريَةٍ  58
 باإلمالة للكسائي )معاً( ٱْلُقِرىِ  )معاً( ْلُقَرى  ٱ 59
 وصاًل: بكسر الهمزة؛ ابتداًء: كحفص ِإمَّْها ُأمَّْها 59
نْػَيا ؛ َوأَبْػَقى  ٱ 60 نِْياِ؛َِوأَْبِقىِ  لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  61
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نْػَياٱ 61 نْيِِ لدُّ  باإلمالة للكسائيِاٱلدُّ
 بإسكاف الهاء وصاًل، ابتداًء: كحفص )بالضم( ثُمَّ ْىوَ  ثُمَّ ُىوَ  61
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـػػػَمػْلِقيَػػػ  ٱ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ 61
ُهُم  ْلَقوؿُ ٱَعَلْيِهُم  63  وقفاً  ىاالهاء وصاًل، وكسر  بضم ْلَقوؿُ ٱَعَليػْ
 باإلشماـْو ق يلْ  َوِقيلَ  64
ُهُم  ءُ أْلَنَبا  ٱَعَلْيِهُم  66  وقفاً  ىاالهاء وصاًل، وكسر  بضم ءُ أْلَنَبا  ٱَعَليػْ
 باإلمالة للكسائيِفـََعِسىِ  فَػَعَسى   67
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ةِِْلِخيَػرَ ٱ ْلِخيَػَرةُ ٱ 68
 باإلمالة للكسائيَِوتـََعاِّلِ  َوتَػَعاَلى   68
 كاف الهاءبإس َوْىوَ  َوُىوَ  70
 باإلمالة للكسائيِٱْْلُوِّلِ  أْلُوَلى  ٱ 70
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِْْْلِخرَ ٱوَ  ْْلِخَرةِ ٱوَ  70
 الهمزة الثانية بإسقاط َأرَيْػُتمْ  َأرََءيْػُتمْ  71
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـػػػَمػْلِقيَػػػ  ٱ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ 71
 الهمزة الثانية بإسقاط َأرَيْػُتمْ  مْ َأرََءيْػتُ  72
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـػػػَمػْلِقيَػػػ  ٱ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ 72
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـُأمَّػ ُأمَّةٍ  75
ِ؛ِِفـََبِغىِ  ؛  فَػبَػَغى   ُموَسى   76  باإلمالة للكسائيُِموِسى 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِْلُقوَّ ٱ؛  ةِِـْلُعْصبَػٱبِ  ةِ ْلُقوَّ ٱْلُعْصَبِة ؛ ٱبِ  76
نْػَياٱػػك ؛ َءاتَػػ   77 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيَِءاتـِـ ـكِ؛ِٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِْْلِخرَ ٱ ْْلِخَرةَ ٱ 77
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِقُػوَّ  قُػوَّةً  78
 وقفاً  ىاالهاء وصاًل، وكسر  بضم ْلُمْجرُِموفَ ٱُذنُوِبُهُم  ْلُمْجرُِموفَ ٱوِبِهُم ُذنُ  78
نْػَياٱ 79 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
ـَها ػػَهايُػَلقَّػػ   80 ـــ   باإلمالة للكسائيِيـَُلقِّ
 الدوري: باإلمالةِهِ رِ َوبـِدا َوِبَدارِهِ  َوِبَدارِهِ  81
 قفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً و  ةِِــِفئَػ ِفَئةٍ  81

 َوْيَكَأفَّ ؛ َوْيَكأَنَّوُ  َوْيَكَأفَّ ؛ َوْيَكأَنَّوُ  82
ىكذا لو الوقف اضطراراً أو اختباراً على الياء، 

 ، للتفصيل راجع األصوؿ(وييْ )
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 بضم الخاء، وكسر السين َلُخِسفَ  َلَخَسفَ  82
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـػػػِقبَػْلَعػػػ  ٱ؛ وَ ِةِِرَ ْْلخِ ٱ ػػػِقَبةُ ْلَعػػػ  ٱْْلِخَرُة ؛ وَ ٱ 83
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـلسَّيّْئَػٱ؛ بِ  ةِِـْلَحَسنَػٱبِ  لسَّيَّْئةِ ٱْلَحَسَنِة ؛ بِ ٱبِ  84
 وقفاً: باإلمالة للكسائي ُُيِْزى ُيْجَزى 84
 باإلمالة للكسائيِبٱْْلُِدىِ  ْلُهَدى  ٱبِ  85
 باإلمالة للكسائيِيـُْلِقىِ  يُػْلَقى   86
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِمـــرَحِْ رَْحَمةً  86
 الدوري: باإلمالةِينَِـــفِرْلِكــِـ ل ػػػِفرِينَ ِلْلَكػػػ   ػػػِفرِينَ ِلْلَكػػػ   86

 
 العنكبوت( سورة  29) 

 

 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  5
َنةَ  10 نَػ ِفتػْ  : بإمالة التاء قواًل واحداً وقفاً  ةِِـِفتػْ

ػػُكْم ؛ ػيَػػ  َخطَػػػ   12
ـُهمــُكْمِ؛ِـيِـَِـ َخطَــِـ  ػػُهمػيَػػ  َخطَػػػ   يِــــ   باإلمالة للكسائيَِخطَــــ 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـػػػَمػْلِقيَػػػ  ٱ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ 13
 واحداً  وقفاً: بإمالة التاء قوالً ِةَِِسنَِ َسَنةٍ  14
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةَِِءايَِِ؛ ةِِــلسَِّفينَػٱ لسَِّفيَنِة ؛ َءايَةً ٱ 15
 بالتاء بدؿ الياء تَػَرْواْ  يَػَرْواْ  19
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ةِِلنَّْشأَ ٱ لنَّْشَأةَ ٱ 20
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِْْلخرَ ٱ ْْلخَرةَ ٱ 20
ــوُِ ػػػوُ نَجػػػ  فَأَ  24  باإلمالة للكسائيِفََأَِنــــ 
 الدوري: باإلمالةِرِ ٱلنِّا لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 24
 بإدغاـ الذاؿ في التاء تََّخذتُّمٱ تََّخْذُتمٱ 25
 بضم التاء؛ ووقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً َِمَوَدةِِ َمَوَدةَ  25
نْػَيا ؛ َوَمْأَوىػػػ  ٱ 25 ــُكمُِٱلدُِّ ػػػُكمُ لدُّ  باإلمالة للكسائيِنِْياِ؛َِوَمْأِوىــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِــػػػَمػْلِقيَػػػ  ٱ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ 25
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِْْلِخرٱ؛  ةِِلنُّبُػوَّ ٱ ْْلِخَرةِ ٱلنُّبُػوََّة ؛ ٱ 27
نْػَياٱ 27 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
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 بزيادة ىمزة استفهاـ نَُّكمْ أَى   ِإنَُّكمْ  28
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِــػػػِحَشػْلَفػػػ  ٱ ػػػِحَشةَ ْلَفػػػ  ٱ 28
 باإلمالة للكسائي ى  ــرِِْلُبْشػٱبِ  ْلُبْشَرى  ٱبِ  31
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـْلَقْريَػٱ ْلَقْريَةِ ٱ 31

يَػنَّ  32 بإسكاف النوف الثانية، وتخفيف الجيم؛  لَُننِجيَػنَّوُ  وُ لَنُػَنجّْ
 واإلخفاء جلي

ۤيءْ  ءَ ِسي   33  باإلشماـْس 
 بإسكاف النوف وتخفيف الجيم؛ واإلخفاء جلي ُمنُجوؾَ  ُمَنجُّوؾَ  33
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـْلَقْريَػٱ ْلَقْريَةِ ٱ 34
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِــنَِبـَيّـِ؛ِِةِِـَءايَـ َءايًَة ؛ بَػيػَّْنةً  35
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱلرَّْجفَِ لرَّْجَفةُ ٱ 37
 الدوري: باإلمالة ارِِىمْ دِِ َدارِِىمْ  َدارِِىمْ  37

 َوثَُموداً َوَقد َوثَُموَدْا َوَقد 38
: وقفاً ، واإلخفاء جلي؛ فتحالوصاًل: بتنوين 
 اً فؿ التنوين ألابدبإ

 بإدغاـ الداؿ في الجيم َوَلَقد جَّآَءُىم َوَلَقْد َجآَءُىم 39
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   39
 بخلٍف عنوبإمالة التاء وقفاً: ِةِِٱلصَّْيحَِ لصَّْيَحةُ ٱ 40
 بكسر الباء ْلِبُيوتِ ٱ ْلبُػُيوتِ ٱ 41
 بالتاء بدؿ الياء َتْدُعوفَ  َيْدُعوفَ  42
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  42
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـَْليَػ َْليَةً  44
َهى   45  باإلمالة للكسائيِتـَْنِهىِ  تَػنػْ
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َْءاَيتْ  ػػػتٌ َءايَػػػ   50
بحذؼ األلف التي بعد الياء )على اإلفراد(؛ 
ويقف عليها بالهاء؛ ويقرأ أيضاً وقفاً: بإمالة 

 التاء قوالً واحداً 
لَ  51  باإلمالة للكسائي ْكِرىِ ؛ َوذِ  يـُْتِلىِ  ؛ َوِذْكَرى   ى  يُػتػْ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِمَِـَلَرحِْ َلَرْحَمةً  51
 باإلمالة للكسائيَِكِفىِ  َكَفى   52
 وقفاً: باإلمالة للكسائيُِمَسمِّى ُمَسّمىً  53
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبـَْغتَِ بَػْغَتةً  53
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ةِِـَلُمِحطَػ َلُمِحطَةٌ  54
 الدوري: باإلمالة ػػػِفرِينَ ػػػ  ِـِْلكٱبِ  ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱبِ  ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱبِ  54
ـُهمُِ ػػُهمُ يَػْغَشػػ   55  باإلمالة للكسائيِيـَْغِشـــ 

ذؼ وصاًل اللتقاء بإسكاف ياء اإلضافة، فتح ػػِعَباِديْ يَػػ   ػػِعَباِديَ يَػػ   56
 الساكنين

 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ةِِــَواِسَعػ َواِسَعةٌ  56
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ةِِــَقػَذاى   َقةُ َذاى   57

ئَػنػَُّهم 58  لَُنْثوِيَػنػَُّهم لَُنبَػوّْ
ؿ ابدإالواو، و  وتخفيف ،بثاء ساكنة بدؿ الباء

 الهمزة ياءً 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِنَّٱْلَِْ ْلَجنَّةِ ٱ 58
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِدآبَّ َدآبَّةٍ  60
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  60
ِ  فَأَنَّى   61  باإلمالة للكسائيِفََأّنِ
 باإلمالة للكسائيِفََأْحِيا فََأْحَيا 63
نْػَياٱ 64 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِٱْْلِخرَ  ِخَرةَ ْْل ٱ 64
 بإسكاف الهاء َلْهيَ  َلِهيَ  64
ػػػ   65 ـُهمِْ ػػُهمْ َنجَّ  باإلمالة للكسائيََِنِّــــ 
 بإسكاف الالـ َوْلَيَتَمتػَُّعواْ  َولَِيَتَمتػَُّعواْ  66
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـَوبِِنْعَمػػ َوبِِنْعَمةِ  67
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 باإلمالة للكسائيِٱفْـََتِىِ  فْػتَػَرى  ٱ 68
 وقفاً: باإلمالة للكسائيَِمْثِوى َمْثوىً  68
 الدوري: باإلمالةِينَِـــفِرْلِكــِـ ل ػػػِفرِينَ ِلْلَكػػػ   ػػػِفرِينَ ِلْلَكػػػ   68

 
 رومال( سورة  30) 

 

 وقفاً: باإلمالة للكسائي َأْدِنِ َأْدَنى 3
 لهاءبإسكاف ا َوْىوَ  َوُىوَ  5
نْػَياٱ 7 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِْْلِخرَ ٱ ْْلِخَرةِ ٱ 7
 وقفاً: باإلمالة للكسائيُِمَسمِّى ُمَسّمىً  8
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِ؛ قُػوَّ  ةِِـػػِقبَػَعػػ   ػػِقَبُة ؛ قُػوَّةً َعػػ   9
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـػػِقبَػػػػ  عَ  ػػِقَبةُ َعػػ   10
 باإلمالة للكسائيِٱلسُّۤوِأىِ  َأى  لسُّو  ٱ 10
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱلسَّاعَِ لسَّاَعةُ ٱ 12
 الدوري: باإلمالة ػػػِفرِينَ ػػ  كِـ ػػػِفرِينَ َكػػػ   ػػػِفرِينَ َكػػػ   13
 مالة التاء بخلٍف عنووقفاً: بإِةِِٱلسَّاعَِ لسَّاَعةُ ٱ 14
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِرْوضَِ َرْوَضةٍ  15
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِْْلِخرَ ٱ ْْلِخَرةِ ٱ 16
 بفتح التاء، وضم الراء َتْخُرُجوفَ  ُتْخَرُجوفَ  19
 واحداً  وقفاً: بإمالة التاء قوالً ِةِِ؛َِوَرحَِِْةَِِمَودَِّ َمَودًَّة ؛ َورَْحَمةً  21
 بفتح الالـ التي قبل الميم ػػػَلِمينَ ِلْلَعػػػ   ػػػِلِمينَ ِلْلَعػػػ   22
 الدوري: باإلمالة رِ َوٱلن ِها لنػََّهارِ ٱوَ  لنػََّهارِ ٱوَ  23
 فيو ألنو واوي ال إمالة دعاكم دعاكم 25
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِدْعوَِ َدْعَوةً  25
 بإسكاف الهاء َوْىَو )الثالثة( َوُىَو )الثالثة( 27
 باإلمالة للكسائيِٱْْلَْعِلىِ  أْلَْعَلى  ٱ 27

بخلٍف عنو، وال يخفى إمالة التاء  ؛وقفاً: بالهاء تْ ِفْطرَ  ِفْطَرتَ  30
 ألّف الساكن وىو الطاء حرؼ استعالء وإطباؽ.
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 بزيادة ألف بعد الفاء، وتخفيف الراء فَارَُقواْ  فَػرَُّقواْ  32
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِرحَِْ ةً رَْحمَ  33
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  35
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـ؛ َسيّْئَػ ةِِحَِْرَِ رَْحَمًة ؛ َسيَّْئةٌ  36
 بكسر النوف يَػْقِنُطوفَ  يَػْقَنُطوفَ  36
 باإلمالة للكسائيِٱْلُقْرِبِ  ْلُقْرَبى  ٱ 38
 وقفاً: باإلمالة للكسائي اِبِرِ  رِباً  39
 باإلمالة للكسائيَِوتـََعاِّلِ  َوتَػَعاَلى   40
 بالتاء بدؿ الياء ُتْشرُِكوفَ  ُيْشرُِكوفَ  40
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـػػِقبَػػَعػػ   ػػِقَبةُ َعػػ   42
 باإلمالة الدوري: ػػػِفرِينَ ػػػ  ِـِٱْلك ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ 45
 بحذؼ األلف، وإسكاف الياء )على اإلفراد( لرّْيحَ ٱ ػػػحَ لرّْيَػػػ  ٱ 48
 وقفاً: باإلمالة للكسائي فـَََتِى فَػتَػَرى 48
 الدوري: باإلمالة ػػرِ َءاثِـــِـ  ػػرِ َءاثَػػػ   ػػرِ َءاثَػػػ   50
 وال يخفى إمالة التاء قوالً واحداً  ؛وقفاً: بالهاءَْرمَحتْ  رَْحَمتِ  50
 باإلمالة للكسائيِٱْلَموِتىِ  ْلَموَتى  ٱ 50
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  50
 باإلمالة للكسائيِٱْلَموِتىِ  ْلَموَتى  ٱ 52
 وقفاً: بإثبات الياء الزائدة ےػػدِ ِبَهػػػ   ػػدِ ِبَهػػػ   53

54 
َضْعٍف )معاً( ؛ 

 بضم الضاد )وجهاً واحداً( ُضْعٍف )معاً( ؛ ُضْعفاً  َضْعفاً 

ًة ؛ قُػوٍَّة ؛ َوَشْيَبةً  54  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِــ؛ َوَشْيبَػ ةِِ؛ِقـُوَِِّةِِقـُوَِّ قُػوَّ
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  54
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِ؛َِساعَِِةِِٱلسَّاعَِ لسَّاَعُة ؛ َساَعةٍ ٱ 55
 بإدغاـ الثاء في التاء لَِبثتُّمْ  لَِبْثُتمْ  56
 بإدغاـ الداؿ في الضاد َوَلَقد ضََّربْػَنا َوَلَقْد َضَربْػَنا 58
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِيَِػػػابِػػػ َ  ػػػايَةٍ بِػػػ َ  58
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 لقمان( سورة  31)  
 

 وقفاً: باإلمالة للكسائيُِىِدى ُىدىً  3
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِوَرحَِْ َورَْحَمةً  3
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِْْلِخرَ ٱبِ  ْْلِخَرةِ ٱبِ  4
 وقفاً: باإلمالة للكسائيُِىِدى ُىدىً  5
 بهمز الواو ُىُزؤاً  ُىُزواً  6
َلى   7 ِ  ؛ َولَّى   تُػتػْ ِ؛َِوّلِّ  باإلمالة للكسائيِتـُْتِلى 
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  9
 باإلمالة للكسائيَِوأَْلِقىِ  َوأَْلَقى   10
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِدآبَّ َدآبَّةٍ  10
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـْلِحْكَمػٱ ْلِحْكَمةَ ٱ 12
 بالضم تخلص من التقاء الساكنين ْشُكرْ ٱَأُف  ْشُكرْ ٱَأِف  12
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  13
 اء األخيرةبكسر الي ػػػبُػَنيّْ يَػػػ   ػػػبُػَنيَّ يَػػػ   13
 بالضم تخلص من التقاء الساكنين ْشُكرْ ٱَأُف  ْشُكرْ ٱَأِف  14
نْػَياٱ 15 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 بكسر الياء األخيرة ػػػبُػَنيّْ يَػػػ   ػػػبُػَنيَّ يَػػػ   16
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِحبَّ َحبَّةٍ  16
 الة التاء بخلٍف عنووقفاً: بإمِةَِِصْخرَِ َصْخَرةٍ  16
 بكسر الياء األخيرة ػػػبُػَنيّْ يَػػػ   ػػػبُػَنيَّ يَػػػ   17
 بزيادة ألف بعد الصاد، وتخفيف العين ُتَصاِعرْ  ُتَصعّْرْ  18

ِِِ نَِعَموُ  20  نْعَمًة
وتاء مربوطة منونة بالفتح بدؿ  ،العين بإسكاف
وقفاً: و  واإلخفاء جلي؛ )على اإلفراد(؛ الهاء

 قواًل واحداً  بإمالة التاء
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـ؛ َوبَاِطنَػػ ةِِػػػِهرَ ظَػػػ   ػػػِهَرًة ؛ َوبَاِطَنةً ظَػػػ   20
 وقفاً: باإلمالة للكسائيُِىِدى ُىدىً  20
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  21
 الالـ في النوف مع مراعاة الغنة بإدغاـ َبل نػَّتَِّبعُ  َبْل نَػتَِّبعُ  21
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 بإسكاف الهاء َوْىوَ  ُىوَ وَ  22
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـػػػِقبَػ؛ َعػػػ   ةِِْلُعْروَ ٱبِ  ػػػِقَبةُ ْلُعْرَوِة ؛ َعػػػ  ٱبِ  22
 باإلمالة للكسائيِٱْلُوْثِقىِ  ْلُوثْػَقى  ٱ 22
َعةُ  27 عَِِةَِِشَجرَِ َشَجَرٍة ؛ َسبػْ  وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِ؛َِسبـْ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةَِِواِحدَ  َدةٍ َواحِ  28
 الدوري: باإلمالة رِ ٱلن ِها لنػََّهارِ ٱ لنػََّهارِ ٱ 29
 وقفاً: باإلمالة للكسائيُِمَسمِّى ُمَسّمىً  29
 وال يخفى إمالة التاء قوالً واحداً  ؛وقفاً: بالهاءْبِِنعَمتْ  بِِنْعَمتِ  31
 دوري: باإلمالةال رِ َصبِّا َصبَّارِ  َصبَّارِ  31
ػػػ   32 ــُهمِْ ػػػُهمْ َنجَّ  باإلمالة للكسائيََِنِّــــ 
 الدوري: باإلمالة رٍ َختِّا َختَّارٍ  َختَّارٍ  32
نْػَياٱ 33 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱلسَّاعَِ لسَّاَعةِ ٱ 34
 وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء جلي بإسكاف النوف، َويُنِزؿُ  َويُػنَػزّْؿُ  34

 
 سجدةال( سورة  32) 

 

ــُهم ػػػُهمػػػُو ؛ أَتَػػػ  فْػتَػَرىػػػ  ٱ 3 ــُوِ؛ِأَتِـــ   باإلمالة للكسائيِٱفْـََتِىــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـِستَّػػ ِستَّةِ  4
 باإلمالة للكسائيِٱْسَتِوىِ  ْستَػَوى  ٱ 4
 بإمالة التاء قواًل واحداً  وقفاً:ِةَِِسنَِ َسَنةٍ  5
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِػػػدَ لشََّهػػػ  ٱوَ  ػػػَدةِ لشََّهػػػ  ٱوَ  6
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِسلَـــٰـــلَِ ػػػَلةٍ ُسلَػػػ   8
ـوُِ ػػوُ َسوَّىػػػ   9  باإلمالة للكسائيَِسوِّىــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِػػدَ ػػػ ِ أْلَفْ ٱوَ  ػػَدةَ أْلَفْػػػ ِ ٱوَ  9
 بهمزة واحدة مكسورة )على اإلخبار( ِإنَّا َأِءنَّا 10
ــُكم ػػػُكميَػتَػَوفَّػػػ   11  باإلمالة للكسائيِيـَتَـَوفِّـــ 
 باإلمالة للكسائيَِتِرىِ  تَػَرى   12
ــَها ػػػَهاُىَدىػػ   13  باإلمالة للكسائيُِىِدىـــ 
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 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـْلِجنَّػٱ ةِ ْلِجنَّ ٱ 13
 باإلمالة للكسائيِتـََتَجاِفِ  تَػَتَجاَفى   16
 بخلٍف عنوبإمالة التاء وقفاً: ِةِِقـُرَّ قُػرَّةِ  17
 باإلمالة للكسائيِٱْلَمْأِوىِ  ْلَمْأَوى  ٱ 19
 باإلمالة للكسائيَِفَمْأِوىـــ ُهمُِ ػُهمُ َفَمْأَوىػػ   20
 باإلشماـْو ق يلْ  َوِقيلَ  20
 الدوري: باإلمالة رِ ٱلنِّا لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 20
 باإلمالة للكسائيِٱْْلَْدِنِ  أْلَْدَنى  ٱ 21
 وقفاً: باإلمالة للكسائي ُىِدى؛  ُموِسى ُموَسى ؛ ُىدىً  23
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  يَةِِِمرْ  ِمْريَةٍ  23
ػأَى   ػػمَّةً أَى   24  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِــػػمَّ
 بكسر الالـ، وتخفيف الميم ِلَما َلمَّا 24
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِــػػػَمػْلِقيَػػػ  ٱ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ 25
 باإلمالة للكسائيَِمِتِ  َمَتى   28

 
 حزاباأل( سورة  33) 

 

 الدوري: باإلمالة ػػػِفرِينَ ػػػ  ِـِْلكٱ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ 1
 باإلمالة للكسائيِيُوِحىِ  يُوَحى   2
 باإلمالة للكسائيِوََكِفىِ  وََكَفى   3
 بفتح التاء والهاء ػػػَهُروفَ َتظَػػػ   ػػِهُروفَ ُتظَػػػ   4
 باإلمالة للكسائي )معاً( َأْوِّلِ  )معاً( َأْوَلى   6
 سائيباإلمالة للكَِوُموِسىِ  َوُموَسى   7
 وقفاً: باإلمالة للكسائي ِسىـَوِعيػ َوِعيَسى 7
 الدوري: باإلمالة ػػػِفرِينَ ػػػ  ِـِْلكل ػػػِفرِينَ ِلْلَكػػػ   ػػػِفرِينَ ِلْلَكػػػ   8
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـنِْعَمػ نِْعَمةَ  9
 بإدغاـ الذاؿ في الزاي ِإذ زَّاَغتِ  ِإْذ زَاَغتِ  10
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـَفػطَاى   َفةٌ طَاى   13
ـَ  13 ـَ  ُمَقا  بفتح الميم َمَقا
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 بكسر الباء بُِيوتَػَنا بُػُيوتَػَنا 13
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ةِِ؛ ِبَعْورَ  ةَِِعْورَ  َعْورٌَة ؛ بَِعْورَةٍ  13
 الدوري: باإلمالة رَِىاَأْقِطا َأْقطَارَِىا َأْقطَارَِىا 14
َنةَ ٱ 14 نَػٱ ْلِفتػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـْلِفتػْ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِرحَِْ رَْحَمةً  17
ػػ َأِشحًَّة )معاً( 19  وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو )معاً( ةِِـَأِشحَّ
 باإلمالة للكسائيِيـُْغِشىِ  يُػْغَشى   19
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـبِأَْلَسنَػػ بِأَْلَسَنةٍ  19
 بكسر السين َيْحِسُبوفَ  َيْحَسُبوفَ  20
 بكسر الهمزة؛ ووقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِِإْسوَ  ُأْسَوةٌ  21
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِحَسنَــ َحَسَنةٌ  21
 وقفاً: باإلمالة للكسائي )الراء والهمزة(ِرِِءا رََءا 22
 باإلمالة للكسائيَِقِضىِ  َقَضى   23
 وقفاً: باإلمالة للكسائي وََكِفى وََكَفى 25
 وقفاً  ىاالهاء وصاًل، وكسر  بضم لرُُّعبَ ٱقُػُلوِبُهُم  لرُّْعبَ ٱقُػُلوِبِهُم  26
 بضم العين لرُُّعبَ ٱ لرُّْعبَ ٱ 26
نْػَياٱ 28 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِْْلخرَِٱ ْْلِخَرةَ ٱ 29
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـ؛ ُمبَػيػّْنَػ ةِِـػػػِحَشػِبَفػػػ   ػػػِحَشٍة ؛ ُمبَػيػَّْنةٍ ِبَفػػػ   30
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 بالياء بدؿ التاء َويَػْعَملْ  َوتَػْعَملْ  31
 بالياء بدؿ النوف يُػْؤتَِها نُػْؤتَِها 31
 سر القاؼ؛ وترقيق الراء جليبك َوِقْرفَ  َوقَػْرفَ  33
 بكسر الباء بُِيوِتُكنَّ  بُػُيوِتُكنَّ  33
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـػػػِهِليَّػػْلَجػػػ  ٱ ػػػِهِليَّةِ ْلَجػػػ  ٱ 33
 باإلمالة للكسائيِٱْْلُوِّلِ  أْلُوَلى  ٱ 33
َلى   34  باإلمالة للكسائيِيـُْتِلىِ  يُػتػْ
 بكسر الباء ِتُكنَّ بُِيو  بُػُيوِتُكنَّ  34
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـْلِحْكَمػػٱوَ  ْلِحْكَمةِ ٱوَ  34
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ِةِرََِمْعف َمْعِفَرةً  35
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـُمْؤِمنَػػ ُمْؤِمَنةٍ  36
 وقفاً: باإلمالة للكسائي َقِضى َقَضى 36
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ةِِيَـرَِخلِْٱ يَػَرةُ ْلخِ ٱ 36
 بإدغاـ الداؿ في الضاد فَػَقد ضَّلَّ  فَػَقْد َضلَّ  36
 بإدغاـ الذاؿ في التاء َوِإذ تػَُّقوؿ َوِإْذ تَػُقوؿُ  37
 وقفاً: باإلمالة للكسائي ْخِشىـَوتَِ َوَتْخَشى 37
ــوُِ ػػػوُ َتْخَشػػػ   37  باإلمالة للكسائيََِتِْشــــ 
 باإلمالة للكسائيَِقِضىِ  َقَضى   37
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِسنَّ ُسنَّةَ  38
 باإلمالة للكسائيِوََكِفىِ  وََكَفى   39
 فيو ألنو واوي ال إمالة أبا أبا 40
 بكسر التاء َوَخاتِمَ  َوَخاَتمَ  40
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةُِِبْكرَِ ُبْكَرةً  42
 الدوري: باإلمالة ػػػِفرِينَ ػػػ  ِـِٱْلك ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ ػػػِفرِينَ َكػػػ  لْ ٱ 48
ـُهْمِ؛ِوََكِفىِ  ػػُهْم ؛ وََكَفى  َأَذىػػ   48  باإلمالة للكسائيَِأِذىـــ 
 الالـز وألف بعد الميم، مع المد ،بضم التاء ُتَمآسُّوُىنَّ  َتَمسُّوُىنَّ  49
 التاء قواًل واحداً  وقفاً: بإمالة ةِِعدَِّ ِعدَّةٍ  49
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ةِِـ؛ َخاِلَصػ ةَِِوٱْمَرأَِ ْمَرَأًة ؛ َخاِلَصةً ٱوَ  50
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 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـُمْؤِمنَػػ ُمْؤِمَنةً  50
 باإلمالة للكسائيَِأْدِنِ  َأْدَنى   51
 بكسر الباء بُِيوتَ  بُػُيوتَ  53
ــوُِإِ  ػػػوُ ِإنَػػػ   53  باإلمالة للكسائي نِـــــ 
 بنقل حركة الهمزة إلى السين وحذؼ الهمزة َفَسُلوُىنَّ  َفْسئَػُلوُىنَّ  53
نْػَياٱ 57 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِْْلخرَِٱوَِ ْْلِخَرةِ ٱوَ  57
 باإلمالة للكسائيَِأْدِنِ  َأْدَنى   59
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـْلَمِدينَػػٱ يَنةِ ْلَمدِ ٱ 60
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ُِسنَّةِِـػلِ ُسنَِّةِ؛ِ ُسنََّة ؛ ِلُسنَّةِ  62
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱْلسَّاَعِةِ؛ِٱْلسَّاعَِ ْلسَّاَعةَ ٱْلسَّاَعِة ؛ ٱ 63
 الدوري: باإلمالة ػػػِفرِينَ ػػػ  ِـِٱْلك ِفرِينَ ػػػْلَكػػػ  ٱ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ 64
 الدوري: باإلمالة رِ ٱلنِّا لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 66
 بالثاء بدؿ الباء َكِثيراً  َكِبيراً  68
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   69
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلََمانَِ أْلََمانَةَ ٱ 72

 
 سبأ( سورة  34) 

 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِْْلخرَِٱ ِخَرةِ ْْل ٱ 1
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوْىوَ  1
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوْىوَ  2
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِ؛َِذرَِّةِِٱْلسَّاعَِ ْلسَّاَعُة ؛ َذرَّةٍ ٱ 3
 باإلمالة للكسائيِبَِلىِ  بَػَلى   3

ـِ  ػػِلمِ َعػػ   3  َعالَّ
 ،فتحهامع بتشديد الالـ ف، و بحذؼ األل

 وبعدىا ألف
 بكسر الزاي يَػْعِزبُ  يَػْعُزبُ  3
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ِةِرََِمْغف َمْغِفَرةٌ  4
 بتنوين كسر أَلِيمٍ  أَلِيمٌ  5
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 وقفاً: باإلمالة للكسائي َويَِرى َويَػَرى 6
 وف مع مراعاة الغنةالالـ في الن بإدغاـ َىل نَُّدلُُّكمْ  َىْل َنُدلُُّكمْ  7
 باإلمالة للكسائيَِأفْـََتِىِ  َأفْػتَػَرى   8
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ِةِرَِْْلخٱب؛  ةِِـِجنَّػػػ ْْلِخَرةِ ٱِجنٌَّة ؛ بِ  8

َنَشْأ ؛ َنْخِسْف ؛  9
 ُنْسِقطْ 

 بالياء بدؿ النوف َيَشْأ ؛ َيْخِسْف ؛ ُيْسِقطْ 

 بإدغاـ الفاء في الباء َنْخِسف بِّْهمُ  َنْخِسْف ِبِهمُ  9
 وقفاً  ىاضم الهاء وصاًل، وكسر ب أْلَْرضَ ٱِبُهُم  أْلَْرضَ ٱِبِهُم  9
 بإسكاف السين ِكْسفاً  ِكَسفاً  9
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِْليَِ َْليَةً  9
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِدآبَّ َدآبَّةُ  14
 بكسر السين مْ َمْسِكِنهِ  َمْسَكِنِهمْ  15
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـ؛ طَيّْبَػ ةِِ؛ِبـَْلدَِِةَِِءايَِ َءايٌَة ؛ بَػْلَدٌة ؛ طَيَّْبةٌ  15
 الالـ في النوف مع مراعاة الغنة بإدغاـ ػِزيَوَىل نَُّجػػػ   ػِزيَوَىْل ُنَجػػ   17
 ائيوقفاً: باإلمالة للكس قُِرىِ؛ ٱْلُقِرى ْلُقَرى ؛ قُػَرىً ٱ 18
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِــهرَِظٰــَـِ ػػِهَرةً ظَػػػ   18

 َأْسَفارِنَا ؛ َصبَّارٍ  19
َأْسَفارِنَا ؛ 
 َصبَّارٍ 

رِنَا ؛ َأْسِفا
 الدوري: باإلمالة رٍ َصبِّا

 بإدغاـ الداؿ في الصاد َوَلَقد صَّدَّؽَ  َوَلَقْد َصدَّؽَ  20
 اً: بإمالة التاء قواًل واحداً وقف ةِِْْلِخرَ ٱبِ  ْْلِخَرةِ ٱبِ  21
 بالضم تخلص من التقاء الساكنين ْدُعواْ ٱًقُل  ْدُعواْ ٱًقِل  22
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِذرَّ َذرَّةٍ  22
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱلشََّفـــٰـــعَِ َعةُ ػػػلشََّفػػػ  ٱ 23
 بضم الهمزة ُأِذفَ  َأِذفَ  23
 بإسكاف الهاء ْىوَ وَ  َوُىوَ  23
 وقفاً: باإلمالة للكسائيُِىِدى ُىدىً  24
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  26
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِكآفَّ َكآفَّةً  28
 باإلمالة للكسائيَِمِتِ  َمَتى   29
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 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِساعَِ َساَعةً  30
 للكسائيباإلمالة َِتِرىِ  تَػَرى   31
 باإلمالة للكسائيِٱْْلُِدىِ  ْلُهَدى  ٱ 32
 الدوري: باإلمالة رِ َوٱلن ِها لنػََّهارِ ٱوَ  لنػََّهارِ ٱوَ  33
 بإدغاـ الذاؿ في التاء ِإذ تَّْأُمُرونَػَنا ِإْذ تَْأُمُرونَػَنا 33
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِالنََّدامَِ لنََّداَمةَ ٱ 33
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِقـَْريَِ قَػْريَةٍ  34
 باإلمالة للكسائيِزُْلِفىِ  زُْلَفى   37
 بإسكاف الهاء فَػُهَو ؛ َوُىوَ  فَػُهَو ؛ َوُىوَ  39
 بالنوف بدؿ الياء َنْحُشُرُىْم ؛ نَػُقوؿُ  َيْحُشُرُىْم ؛ يَػُقوؿُ  40
 مالة التاء قواًل واحداً وقفاً: بإ ةِِـػػَكػػػى  ِلْلَملَػػػ    ػػَكةِ ػى  ِلْلَملَػػػ    40
 الدوري: باإلمالة رِ ٱلنِّا لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 42
َلى   43  باإلمالة للكسائيِتـُْتِلىِ  تُػتػْ
 وقفاً: باإلمالة للكسائيُِمْفََتِى ُمْفَترىً  43
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـ؛ ِجنَّػػ ةِِِبَواِحدَ  ِبَواِحَدٍة ؛ ِجنَّةٍ  46
ِ؛َِوفـَُراِدىِ  ؛ َوفُػَراَدى   َمثْػَنى   46  باإلمالة للكسائيَِمْثِن 
 بإسكاف الهاء فَػْهَو ؛ َوْىوَ  فَػُهَو ؛ َوُىوَ  47
 بإسكاف ياء اإلضافة؛ والمنفصل جلي ِإالَّ  َأْجِري   َأْجِرَي ِإالَّ  47
 باإلمالة للكسائيَِتِرىِ  تَػَرى   51
ِ  َوأَنَّى   52  باإلمالة للكسائيَِوَأّنِ
 بهمز الواو مع المد المتصل لتػََّنآُؤشُ ٱ َناُوشُ لتػَّ ٱ 52
يلْ  َوِحيلَ  54  باإلشماـْو ح 

 
 فاطر( سورة  35) 

 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـػَكػػى  ْلَملَػػػ   ٱ ػَكةِ ى  ْلَملَػػػ   ٱ 1
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ةِِـَأْجِنَحػػ َأْجِنَحةٍ  1
 باإلمالة للكسائيَِمَثِنِ  َمثَػَنى   1
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِرحَِْ رَْحَمةٍ  2
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 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوْىوَ  2
 وال يخفى إمالة التاء قوالً واحداً  ؛وقفاً: بالهاءْنِعَمــتْ  نِْعَمتَ  3
ُر  3  لفظ الجاللة وال يخفى ترقيق لالـبكسر الراء،  اهللَغْيِر  اهللَغيػْ
ِ  فَأَنَّى   3  باإلمالة للكسائيِفََأّنِ
 بفتح التاء، وكسر الجيم تَػْرِجعُ  تُػْرَجعُ  4
نْػَياٱ 5 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةَِِمْغِفرَ  َمْغِفَرةٌ  7
 باإلمالة للكسائي )الراء والهمزة(َِفرِِءاهُِ فَػَرَءاهُ  8
 بحذؼ األلف وسكوف الياء )باإلفراد( لرّْيحَ ٱ ػػػحَ لرّْيَػػػ  ٱ 9
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ِةِزِّْلعٱ؛ِِِةِزَّْلعٱ ْلِعّزةُ ٱْلِعزََّة ؛ ٱ 10
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِنُْطفَِ نُْطَفةٍ  11
 باإلمالة للكسائيِأُنِثىِ  أُنَثى   11
 واحداً  وقفاً: بإمالة التاء قوالً  ةِِـِحْليَػ ِحْلَيةً  12
 وقفاً: باإلمالة للكسائي َوَتِرى َوتَػَرى 12
 الدوري: باإلمالة رِ ٱلن ِها لنػََّهارِ ٱ لنػََّهارِ ٱ 13
 وقفاً: باإلمالة للكسائيُِمَسمِّى ُمَسّمىً  13
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـػػػَمػْلِقيَػػػ  ٱ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ 14
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةُِِمثْـَقلَِ؛  ةَِِواِزرَ  َوازِرٌَة ؛ ُمثْػَقَلةٌ  18

18 
؛  ؛ قُػْرَبى   ُأْخَرى  
ِ؛ِيـََتزِك ىِ  ؛ يَػتَػزَكَّى   تَػزَكَّى   ِ؛َِتزِك ى  ِ؛ُِقِرَب   باإلمالة للكسائيُِأْخِرى 

 باإلمالة للكسائيِٱْْلَْعِمىِ  أْلَْعَمى  ٱ 19
 اًل واحداً وقفاً: بإمالة التاء قو ِةُِِأمَِّ ُأمَّةٍ  24
 فيو ألنو واوي ال إمالة خال خال 24
 بإدغاـ الذاؿ في التاء َأَخذتُّ  َأَخْذتُ  26
 وقفاً: باإلمالة للكسائي ْخِشىـيَِ َيْخَشى 28
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـَوَعاَلنِيَػػ َوَعاَلنَِيةً  29
 بخلٍف عنواء بإمالة التوقفاً:  ةِِـــرََِجٰـــِتـ ػػػَرةً ِتَجػػػ   29
 بتنوين كسر بدؿ الفتح َوُلْؤُلؤٍ  َوُلْؤُلؤاً  33
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلُمَقامَِ ْلُمَقاَمةِ ٱ 35
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 باإلمالة للكسائيِيـُْقِضىِ  يُػْقَضى   36

ػػػِفرِيَن ْلَكػػػ  ٱ ػػػِفرِيَن  )معاً(ْلَكػػػ  ٱ 39
 )معاً(

ػػػِفرِيَن ػػػ  ِـِٱْلك
 )معاً(

 : باإلمالةالدوري

 بإسقاط الهمزة الثانية َأرَيْػُتمْ  َأرََءيْػُتمْ  40
 بألف بعد النوف، )على الجمع( بَػيػَّْناتٍ  بَػيػَّْنتٍ  40
 باإلمالة للكسائيَِأْىِدىِ  َأْىَدى   42
 وقفاً: باإلمالة للكسائي ْحِدىإِ  ِإْحَدى 42
ْ؛ِْلُسنَّتْ  ُسنََّت؛ ِلُسنَِّت )معاً( 43  وال يخفى إمالة التاء قوالً واحداً  ؛فاً: بالهاءوق )معاً( ُسنَّت 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِقـُوَِّ؛  ةِِـػػػِقبَػػَعػػػ   ػػػِقَبُة ؛ قُػوَّةً َعػػػ   44
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِدآبَّ َدآبَّةٍ  45
 وقفاً: باإلمالة للكسائيُِمَسمِّى ُمَسّمىً  45

 
 سي( سورة  36)  

 

 بإمالة الياءِِيسِۤ يس   1
 مع الغنة نوف سين في الواو بإدغاـاًل : وص وَّاْلُقْرَءافِ  يس   َواْلُقْرَءافِ  يس   1
 بإسكاف الهاء فَػْهيَ  َفِهيَ  8
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِبػَمْغِفرَ  ِبَمْغِفَرةٍ  11
 باإلمالة للكسائيِٱْلَمْوِتىِ  ْلَمْوَتى  ٱ 12
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْلَقْريَِ ْريَةِ ْلقَ ٱ 13
ُهُم  ثْػنَػْينِ ٱِإلَْيِهُم  14  ىا وقفاً وصاًل، وكسر ضم الهاء ب ثْػنَػْينِ ٱِإلَيػْ
 وقفاً: باإلمالة للكسائي َأْقِصا َأْقَصا 20
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـاْلَمِدينَػ ْلَمِديَنةِ ٱ 20
 باإلمالة للكسائيِىِ َيْسعِِ َيْسَعى   20
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـَءاِلَهػػ َءاِلَهةً  23
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  26
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـاْلَجنَّػػ اْلَجنَّةَ  26
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 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ــةَِِصْيَحػ َصْيَحةً  29
 بإمالة التاء قواًل واحداً وقفاً:  ةِِدََِواح َواِحَدةً  29
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ةِِــَحْسرَِيٰــَـِ ػػَحْسَرةً يَػػػ   30
 بتخفيف الميم َلَما َلمَّا 32
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ـةِِْلَمْيتَــٱ؛ِِةَِِوآيَـ ْلَمْيَتةُ ٱَوآيٌَة ؛  33
 بكسر العين ْلِعُيوفِ ٱ ْلُعُيوفِ ٱ 34
 بضم الثاء والميم ثُُمرِهِ  هِ ثََمرِ  35
 حذؼ الهاءب: مطلقاً  َعِمَلتْ  َعِمَلْتوُ  35
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ـةَِِوآيَػػ َوآيَةٌ  37
 الدوري: باإلمالة ػارِ ـهِِـلنَّػٱ لنػََّهارِ ٱ لنػََّهارِ ٱ 40
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ـةَِِوآيَػػ َوآيَةٌ  41
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ـةِِْحَمػػرَ  رَْحَمةً  44
 باإلشماـ ػػيلَ ـ ْق ِقيلَ  45
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ـةَِِءايَػػ َءايَةٍ  46
 باإلشماـ ػػيلَ ـ ْق ِقيلَ  47
 باإلمالة للكسائي ػػى  ِـِـتَمػ َمَتى   48
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ـةَِِصْيَحػػ َصْيَحةً  49
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِدََِواح اِحَدةً وَ  49
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ـةِِتَػْوِصيَػػ تَػْوِصَيةً  50
 بدوف سكت َمْرَقِدنَا َىَذا َىَذا سَمْرَقِدنَا 52
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ـةَِِصْيَحػػ َصْيَحةً  53
 لتاء قواًل واحداً وقفاً: بإمالة ا ةِِدََِواح َواِحَدةً  53
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ـةِِْلَجنَّػػٱ ْلَجنَّةِ ٱ 55
 بضم الظاء، وحذؼ األلف ظَُللِ  ػػػلٍ ِظلَػػػ   56
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ـةِِػػػِكَهػػفَػػػ   ػػػِكَهةٌ فَػػػ   57
 بالضم الساكنينتخلص من التقاء  ْعُبُدوِنيٱَوَأُف  ْعُبُدوِنيٱَوَأِف  61
 بضم الجيم والباء، وتخفيف الالـ ُجُباًل  ِجِبالِّ  62
 باإلمالة للكسائي ػػى  ـنِِّفَأَ  فَأَنَّى   66
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النوف األولى وإسكاف الثانية، وضم  بفتح نَػْنُكْسوُ  نُػَنكّْْسوُ  68
 ؛ واإلخفاء جليالكاؼ دوف تشديد

 الدوري: باإلمالة ػػػِفرِينَ ػػػ  ػػـكِِـلْػػٱ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ 70
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ـةَِِءاِلَهػػ َءاِلَهةً  74
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ـةِِنُْطَفػػ نُْطَفةٍ  77
 بإسكاف الهاء َوْىيَ  َوِىيَ  78
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ةَِِمرَّ َمرَّةٍ  79
 سكاف الهاءبإ َوْىوَ  َوُىوَ  79
 باإلمالة للكسائي ػػى  ـِِلـبَػػػ بَػَلى   81
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  81
 بفتح النوف فَػَيُكوفَ  فَػَيُكوفُ  82

 
 الصافات( سورة  37) 

 

نْػَياٱ 6 نْػٱ لدُّ  باإلمالة للكسائي ػاـيِـلدُّ
 احداً بحذؼ التنوين؛ ووقفاً: بإمالة التاء قوالً و  ِِِِبزِينَػػػةِ  ِبزِيَنةٍ  6
 باإلمالة للكسائي ػى  ــِِلــاأْلَعػػْ  اأْلَْعَلى   8
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ــةِِْلَخْطَفػػٱ ْلَخْطَفةَ ٱ 10
 بضم التاء َعِجْبتُ  َعِجْبتَ  12
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ــةَِِءايَػػ َءايَةً  14
 بهمزة واحدة )على اإلخبار( ِإنَّا َأِءنَّا 16
 بكسر العين نَِعمْ  نَػَعمْ  18
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِزَْجرَِ زَْجَرةٌ  19
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِدََِواح َواِحَدةٌ  19
 باإلشماـ ػػيلَ ــ ْق ِقيلَ  35
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةَِِلذَِّ َلذَّةٍ  46
 بكسر الزاي يُنزُِفوفَ  يُنَزُفوفَ  47
 بهمزة واحدة )على اإلخبار( ِإنَّا َأِءنَّا 53
 باإلمالة للكسائي )الراء والهمزة( اهـرِءِِفَػ فَػَرَءاهُ  55
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 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ــةِِنِْعَمػػ نِْعَمةُ  57
 باإلمالة للكسائي ػى  لِـأْلُوٱ أْلُوَلى  ٱ 59
 بإسكاف الهاء َلْهوَ  َلُهوَ  60
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ِةِرََِشجَِ َشَجَرةُ  62
 الدوري: باإلمالة ػػرِِىمْ ػ  ػػػـِِثَءا ػػرِِىمْ َءاثَػػػ   ػػرِِىمْ َءاثَػػػ   70
 بإدغاـ الداؿ في الضاد َوَلَقد ضَّلَّ  َوَلَقْد َضلَّ  71
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـػػػِقبَػَعػػػ   ػػػِقَبةُ َعػػػ   73
 باإلمالة للكسائي ػػػَناىػػػ  دِِنَا ػَناػػنَاَدىػػػ   75
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـَءاِلَهػ َءاِلَهةً  86
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِنْظرَِ َنْظَرةً  88
 بكسر الياء األخيرة ػػػبُػَنيّْ يَػػػ   ػػػبُػَنيَّ يَػػػ   102
 للكسائيباإلمالة  ىِ رِِتَــ؛  ى  َأرِِ ؛ تَػَرى   َأَرى   102
 يقف بالتاء ] مستثنى [، ػػأََبتِ ػػػ   يَػػػ ػػأََبتِ ػػػ   يَػػػ 102
 بإدغاـ الداؿ في الصاد َقد صَّدَّْقتَ  َقْد َصدَّْقتَ  105
 باإلمالة للكسائي ػايِـلرُّءْ ٱ لرُّْءيَاٱ 105
 بإسكاف الهاء َلْهوَ  َلُهوَ  106
 باإلمالة للكسائي ػػى  ـسُِِمو ُموَسى   114
 باإلمالة للكسائي ػػى  ـسُِِمو وَسى  مُ  120
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  142
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  145
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ةَِِشَجرَِ َشَجَرةً  146
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـِمْائَػػ ِمْائَةِ  147
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ـةَِِكػػػػػى  ْلَملَػػػ   ٱ َكةَ ػػػى  ْلَملَػػػ   ٱ 150
 باإلمالة للكسائي ػػى  ـِِفـَأْصطَ  َأْصَطَفى   153
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـنَّـْلـجٱ؛ِِـةِِنَّــْلـجٱ ْلِجنَّةُ ٱْلِجنَِّة ؛ ٱ 158
 بإدغاـ الداؿ في السين َوَلَقد سَّبَػَقتْ  َوَلَقْد َسبَػَقتْ  171
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ِةِزَّْلعٱ ةِ ْلِعزَّ ٱ 180
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 ص( سورة  38) 
 

     وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِزَّ عِ  ِعزٍَّة   2
 بالهاء  قرأىا الكسائيوقفاً:  تْ َواَل  َواَلَت   3
     وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ـةِِْْلِلَهػػٱ ْْلِلَهَة ٱ  5
     وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِػرَ ْْلخِ ٱ؛  ةِِـْلِملَّػٱ ْْلِخَرةِ ٱْلِملَِّة ؛ ٱ  7
     وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ـةِِرَْحَمػػ رَْحَمِة   9
     وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ـةِِْلئَػْيَكػػ ْلئَػْيَكِة   13
 لٍف عنووقفاً: بإمالة التاء بخ ــةَِِصْيَحــ َصْيَحًة   15
     وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ِةِِدََِواح َواِحَدةً   15
 بضم الفاء  فُػَواٍؽ  فَػَواٍؽ  15
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ةِِْحُشورَِـمَِ َمْحُشورًَة   19
     وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـْلِحْكَمػٱ ْلِحْكَمَة ٱ  20

 باإلمالة للكسائي ػػػكَ ػػػػػ  ـِِتأَ  ػػػَك أَتَػػػ    21 
 بإدغاـ الذاؿ في التاء  ِإذ تََّسوَُّروْا  ِإْذ َتَسوَُّروْا    21
 بإدغاـ الذاؿ في الداؿ  ِإذ دََّخُلوْا  ِإْذ َدَخُلوْا   22
 باإلمالة للكسائي ػػػى  غِـِـبػػَ   بَػَغى    22

نَػْعَجًة ؛ نَػْعَجٌة ؛   23
 َواِحَدةٌ 

     وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةَِِواحدَِ؛  ــةِِْعَجػ؛ نػَ  ــةِِنَػْعَجػػ

 بإسكاف ياء اإلضافة  َوِلْي  َوِلَي   23
 بإدغاـ الداؿ في الظاء  َلَقد ظََّلَمكَ  َلَقْد ظََلَمَك   24
 باإلمالة للكسائي ػػى  ـِِفـَلُزلْػػػ  َلُزْلَفى    25
     ء قواًل واحداً وقفاً: بإمالة التا ةِِيفََِخل َخِليَفًة   26
 باإلمالة للكسائي ىِ ـَهوِِْلِٱ  ْلَهَوى  ٱ  26
 الدوري: باإلمالة ارِ ػــنِّـلػٱ لنَّارِ ٱ لنَّاِر ٱ  27
 الدوري: باإلمالة ارِ ػػــِِجِّـْلُفػػٱكَ  ْلُفجَّارِ ٱكَ  ْلُفجَّاِر ٱكَ   28
 باإلمالة للكسائي ػػى  ـِِفـَلُزلْػػػ  َلُزْلَفى    40
 باإلمالة للكسائي ى  دِِنَا  نَاَدى    41
 بالضم تخلص من التقاء الساكنين رُْكضْ ٱَوَعَذاٍب  رُْكْض ٱَوَعَذاٍب  41
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     وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً   ةِِـرَْحَمػ رَْحَمًة   43
 باإلمالة للكسائي ى  ـرَِِوِذْكػ  َوِذْكَرى   43
 الدوري: باإلمالة ػػػرِ ػػػ  ػػـصِِـأْلَبْػػٱوَ  ػػػرِ أْلَْبَصػػػ  ٱوَ  ػػػِر أْلَْبَصػػػ  ٱوَ   45
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ةَِِصــلِبَخا ِبَخاِلَصٍة   46
 وقفاً: باإلمالة للكسائي  ىرِِْكــذِ  ِذْكَرى 46
 الدوري: باإلمالة ارِ دِِّـلػػٱ لدَّارِ ٱ لدَّاِر ٱ 46
 ري: باإلمالةالدو  ارِ ػـِِيـأْلَْخػػٱ أْلَْخَيارِ ٱ أْلَْخَياِر ٱ  47
 بفتح وتشديد الالـ، وسكوف الياء لَّْيَسعَ ٱو  ْلَيَسَع ٱوَ   48
 الدوري: باإلمالة ارِ ػـِِيـأْلَْخػػٱ أْلَْخَيارِ ٱ أْلَْخَيارِ ٱ  48
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ـةُِِمَفتََّحػػ ُمَفتََّحًة   50
     وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ِةِرَِـ؛ َكِثيػ ةِِـػػػِكَهػػِبَفػػػ   ػػػِكَهٍة ؛ َكِثيَرةٍ ِبَفػػػ    51
 الدوري: باإلمالة ارِ ػِـِـنِّلػٱ لنَّارِ ٱ لنَّاِر ٱ  59

 الدوري: باإلمالة ارِ ػِـِـنِّلػٱ لنَّارِ ٱ لنَّاِر ٱ  61 
 باإلمالة للكسائي  ارِ ـرِِأْلَْشػٱ؛  ى  ـرِِنَػ أْلَْشَرارِ ٱ؛  نَػَرى    62

بحذؼ ىمزة االستفهاـ، فيقرأ بهمزة وصل  ِاتََّخْذنَاُىمْ  ػُهْم ػػأَتََّخْذنَػػػ    63
 محذوفة وصاًل، وتكسر ابتداءً 

 بضم السين  ُسْخرِيَّا  ِسْخرِيَّا   63
 الدوري: باإلمالة ارِ ػِـِـنِّلػٱ لنَّارِ ٱ لنَّاِر ٱ  64
 بإسكاف ياء اإلضافة  ِلْي  ِلَي   69
 باإلمالة للكسائي    ػى  ـِلـأْلَْعػٱ  أْلَْعَلى  ٱ  69
 باإلمالة للكسائي ػػى  ـحِِيُو  يُوَحى    70
     وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ـةَِِكػػػػػى  ِلْلَملَػػػ    َكةِ ػػػى  ِلْلَملَػػػ     71
     وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ـةَِِكػػػػػى  ْلَملَػػػ   ٱ َكةُ ػػػى  ْلَملَػػػ   ٱ  73
 الدوري: باإلمالة  ػػػِفرِينَ ػػػ  ػػـكِِـلْػػٱ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ ػػػِفرِيَن ػ  ْلَكػػٱ  74
 الدوري: باإلمالة ػارٍ نِـ نَارٍ  نَارٍ  76
 بفتح القاؼ  ْلَحقَّ ٱفَ  ْلَحقُّ ٱفَ   84
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 لزمرا( سورة  39) 
 

 باإلمالة للكسائي ػػى  ـِِفـَلُزلْػػػ زُْلَفى   3
 باإلمالة للكسائي ػى  ِـِـفاَلْصطَػ اَلْصَطَفى   4
 الدوري: باإلمالة ارِ ػـِِهـلنَّػػٱ لنػََّهارِ ٱ لنػََّهارِ ٱ 5
 وقفاً: باإلمالة للكسائي ػػىـِِمِّـُمَسػ ُمَسّمىً  5
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ـةِِػػػِنيَػػ؛ ثََمػػػ   ةِِدَِـَواِحػ ػػػِنَيةَ َواِحَدٍة ؛ ثََمػػػ   6
 حفصك اًء:وصاًل: بكسر الهمزة ، ابتد ػػػِتُكمْ َهػػػ  ِإمَّ  ػػػِتُكمْ ُأمََّهػػػ   6
 باإلمالة للكسائي ػى  نِّـفَأَ  فَأَنَّى   6
 باإلمالة للكسائي ى  رِِـ؛ ُأْخػػ ػػى  ـضِِيَػرْ  ؛ ُأْخَرى   يَػْرَضى   7
 الهاءصلة ب َلُكمْ  يَػْرَضوُ  يَػْرَضُو َلُكمْ  7
 واحداً وقفاً: بإمالة التاء قواًل  ِةِرََِوازِ  َوازِرَةٌ  7
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـنِْعَمػ نِْعَمةً  8
 الدوري: باإلمالة ارِ ػِـِـنِّلػٱ لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 8
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  َرْحَــةِِ؛  ِةِرَِـْْلِخػٱ ْْلِخَرَة ؛ رَْحَمةَ ٱ 9
نْػَياٱ 10 نْــٱ لدُّ  باإلمالة للكسائي ـايِـلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ـةَِِحَسنَػػ َحَسَنةٌ  10
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ــةَِِواِسَعػػ َواِسَعةٌ  10
 باإلمالة للكسائي ػى  ــفِِّيُػوَ  يُػَوفَّى   10
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ـةِِػػػَمػػْلِقيَػػػ  ٱ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ 15
 الدوري: باإلمالة ارِ ػِـِـنِّلػٱ لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 16
 باإلمالة للكسائي ىِ رِِْلُبْشــٱ ْلُبْشَرى  ٱ 17
 باإلمالة للكسائي ػػػُهمُ ىػػػ  دِِـَىػػ ػػػُهمُ َىَدىػػػ   18
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ـةَِِكِلَمػػ َكِلَمةُ  19
 الدوري: باإلمالة ارِ ػِـِـنِّلػٱ لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 19
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـْبِنيَّػمَ  َمْبِنيَّةٌ  20
تَــ ػػػُو ؛ َلذِْكَرى  فَػتَػَرىػػػ   21  باإلمالة للكسائي ىِ رِِْكـــــُوِ؛َِلِذىــِـ رِِفـَ
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  22
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ـةِِػػػِسيَػػْلَقػػػ  ٱ ػػػِسَيةِ ْلَقػػػ  ٱ 22
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 وقفاً: باإلمالة للكسائي ىدِِـُىػػػ ُىَدى 23
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـػػػَمػْلِقيَػػػ  ٱ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ 24
 باإلشماـ ػػيلَ ـ ْقوَ  َوِقيلَ  24
 باإلمالة للكسائي ػػػُهمُ ػػػػ  تِـفَأَ  ػػػُهمُ فَأَتَػػػ   25
نْػَياٱ 26 نػْ ٱ لدُّ  باإلمالة للكسائي ػاــيِـلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ِةِرَِـْْلِخػٱ ْْلِخَرةٍ ٱ 26
 بإدغاـ الداؿ في الضاد َوَلَقد ضََّربْػَنا َوَلَقْد َضَربْػَنا 27
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ـةِِػػػَمػػْلِقيَػػػ  ٱ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ 31
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 وقفاً: باإلمالة للكسائي  ِِىوَِِمثْــ َمْثوًى    32
 الدوري: باإلمالة ػػػِفرِينَ ػػػ  ػػػػــكِِِلْلػ ػػػِفرِينَ ِلْلَكػػػ   ػػػِفرِيَن ْلَكػػػ  لِ   32
 بكسر العين، وفتح الباء، وألف بعدىا    ِعَباَدُه  َعْبَدُه  36
 الهمزة الثانية بإسقاط َأفَػَريْػُتم  َأفَػَرَءيْػُتم  38
          قواًل واحداً وقفاً: بإمالة التاء   ـةِِِبَرْحَمػػػ ِبَرْحَمٍة   38
 باإلمالة للكسائي ى  دِِـْىتَػػٱ  ْىَتَدى  ٱ                                                                            41
 وقفاً: باإلمالة للكسائي ػى فِّـيَػتَػوَ  يَػتَػَوفَّى 42

بضم القاؼ، وكسر الضاد، وياء مفتوحة بدؿ  ُقِضَي   َقَضى   42
 لف األ

 بضم التاء  ْلَمْوتُ ٱ ْلَمْوَت ٱ 42
 باإلمالة للكسائي ى  ـرِِأْلْْخػٱ  أْلْْخَرى  ٱ 42
 وقفاً: باإلمالة للكسائي  ـىمُِِّمَســ ُمَسّمًى  42

 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ـةِِػػػَعػػالشََّفػػػ   ػػػَعُة الشََّفػػػ    44 
          : بإمالة التاء قواًل واحداً وقفاً  ِةِرَِـْْلِخػٱبِ  ْْلِخَرِة ٱبِ   45
          وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِدَِـػػػلشََّهػػػػ  ٱوَ  ػػػَدِة لشََّهػػػػ  ٱوَ   46
     وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ـةِِػػػَمػػْلِقيَػػػ  ٱ ػػػَمِة ْلِقيَػػػ  ٱ  47
 فيو ألنو واوي ال إمالة وبدا وبدا 48
َنةٌ   49 نَػػ ةِِـنِْعَمػ نِْعَمًة ؛ ِفتػْ      وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ـةِِ؛ ِفتػْ

 باإلمالة للكسائي َِأْغِنِ   َأْغَنى    50 

بإسكاف ياء اإلضافة، فتحذؼ وصاًل اللتقاء  ػػػِعَباِديْ يَػػػ   ػػػِعَباِديَ يَػػػ    53
 الساكنين

  بكسر النوف تَػْقِنُطواْ  تَػْقَنُطواْ  53
     وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِرْحَــ رَْحَمِة  53
     وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِبـَْغتَِ بَػْغَتًة   55
ـَحْسَرِتىِ   ػػَحْسَرَتى  يَػػػ    56  باإلمالة للكسائيِيَــــ 
 باإلمالة للكسائي  ػػػِنيىػػػ  َىدِِ ػػػِني َىَدىػػػ    57
 وقفاً: باإلمالة للكسائي ىَترِِ تَػَرى  58
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِِةَِِكرَّ َكرًَّة  58
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 باإلمالة للكسائيِبَِلىِ   بَػَلى    59
 بإدغاـ الداؿ في الجيم  َقد جَّاَءْتكَ  َقْد َجاَءْتَك  59
 الدوري: باإلمالة ػػػِفرِينَ ػػػ  ِـِٱْلك ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ ػػػِفرِيَن ْلَكػػػ  ٱ 59
     وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةُِِمْسَودَِّ؛  ةِِـػػػَمػْلِقيَػػػ  ٱ ػػػَمِة ؛ ُمْسَودَّةٌ ْلِقيَػػػ  ٱ  60
 وقفاً: باإلمالة للكسائي  َمْثِوى؛  َتِرى تَػَرى ؛ َمْثوىً  60

 بزيادة ألف بعد الزاي )على الجمع( ِبَمَفازَاتِِهمْ  ِبَمَفازَتِِهْم   61 
 بإسكاف الهاء  َوْىَو   َوُىوَ   62
     وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـػػػَمػْلِقيَػػػ  ٱ ػػػَمِة ْلِقيَػػػ  ٱ  67
 باإلمالة للكسائيَِوتـََعاِّلِ   َوتَػَعاَلى   67
 باإلمالة للكسائيُِأْخِرىِ   ُأْخَرى    68
  باإلشماـ ْۤىءْ ْاْــِ و ج ءَ َوِجْاى    69
 كاف الهاءبإس َوْىوَ  َوُىوَ   70
يقْ  َوِسيَق   71   باإلشماـ ْو س 
 باإلمالة للكسائيِبَِلىِ   بَػَلى   71
     وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ـةَِِكِلَمػػ َكِلَمُة  71
 الدوري: باإلمالة ػػػِفرِينَ ػػػ ـ ٱْلكِِ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ ػػػِفرِيَن ْلَكػػػ  ٱ  71
  باإلشماـ ْق يلْ  ِقيَل   72
 وقفاً: باإلمالة للكسائي َمْثِوى َمثْػَوى  72
يقْ  َوِسيَق   73   باإلشماـ ْو س 
     وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلَنَّ ْلَجنَِّة ٱ 73
     وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِٱْْلَنَّ ْلَجنَِّة ٱ  74
 وقفاً: باإلمالة للكسائي َوَتِرى َوتَػَرى 75
     وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ـةَِِكػػػػػى  ْلَملَػػػ   ٱ َكةَ ػػػى  َملَػػػ   لْ ٱ 75
 باإلشماـ ْو ق يلْ  َوِقيَل  75

 
 
 
 



 فرش الجزء الرابع والعشرين                                                                    الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة الكسائي
 البيان

 الدوري أبو الحارث
 

                                                                                                                 217      

 

 

 غافر( سورة  40) 
 

 بإمالة الحاء مِۤحِِ حم   1
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةُِِأمَِّ ُأمَّةٍ  5
 ذاؿ في التاءبإدغاـ ال فََأَخذتػُُّهمْ  فََأَخْذتُػُهمْ  5
 وال يخفى إمالة التاء قوالً واحداً  ؛وقفاً: بالهاءَْكِلَمتْ  َكِلَمتُ  6
 الدوري: باإلمالة رِ ٱلنِّا لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 6
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِرحَِْ رَْحَمةً  7
 وقفاً  ىاالهاء وصاًل، وكسر  بضم لسَّيَّْئاتِ ٱَوِقُهُم  لسَّيَّْئاتِ ٱَوِقِهُم  9
 بإدغاـ الذاؿ في التاء ِإذ تُّْدَعْوفَ  ِإْذ ُتْدَعْوفَ  10
 باإلمالة للكسائيِْخِفىِ ـيَِ َيْخَفى   16
ا ْلَقهَّارِ ٱ ْلَقهَّارِ ٱ 16  الدوري: باإلمالة رِ ٱْلَقهِّ
 باإلمالة للكسائيُُِتِْزىِ  ُتْجَزى   17
 داً وقفاً: بإمالة التاء قواًل واح ةِِفَِْْلزِ ٱ ْْلزَِفةِ ٱ 18
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ـةِِنَػػى  َخا   َنةَ ى  َخا   20
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِقـُوَِّ؛  ـةِِػػػِقبَػَعػػػ   ػػػِقَبُة ؛ قُػوَّةً َعػػػ   21
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   23
 الدوري: باإلمالة ينَ ػػػِفرِ ػػ  ػٱْلِكـ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ 25
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   26
 بفتح الياء والهاء َيْظَهرَ  يُْظِهرَ  26
 بضم الداؿ لفسادُ ٱ لفسادَ ٱ 26
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   27
 الذاؿ في التاء بإدغاـ ُعذتُّ  ُعْذتُ  27
 في الجيم بإدغاـ الداؿ َوَقد جَّآءَُكمْ  َوَقْد َجآءَُكمْ  28
 باإلمالة للكسائيَِأِرىِ  َأَرى   29
 بإدغاـ الداؿ في الجيم َوَلَقد جَّآءَُكمْ  َوَلَقْد َجآءَُكمْ  34
ــُهمِْ ػػػُهمْ أَتَػػػ   35  باإلمالة للكسائيِأَتِـــ 
 الدوري: باإلمالة رٍ َجبِّا َجبَّارٍ  َجبَّارٍ  35
 بضم العين فََأطَِّلعُ  فََأطَِّلعَ  37
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 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ى  ُموسَ  37
نْػَياٱ 39 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ِةِرَِـْْلخػِ ٱ ْْلِخَرةَ ٱ 39
 الدوري: باإلمالة رِ ٱْلَقرِا ْلَقَرارِ ٱ ْلَقَرارِ ٱ 39
 اء قواًل واحداً وقفاً: بإمالة الت ةِِٱْْلَنَّ؛  ـةَِِسيّْئَػػ ْلَجنَّةَ ٱَسيَّْئًة ؛  40
ِ؛ِأُنِثىِ  ؛ أُنَثى   ُيْجَزى   40  باإلمالة للكسائيُُِيِْزى 
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  40
 الدوري: باإلمالة رِ ٱلنِّا لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 41
ـ ػػػرِ ْلَغفَّػػػ  ٱ ػػػرِ ْلَغفَّػػػ  ٱ 42  الدوري: باإلمالة ػػػرِ ػػ  ٱْلَغفِّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ِةِرَِـْْلخػِ ٱ؛  ةِِْعوَِدَِ ْْلِخَرةِ ٱَدْعَوٌة ؛  43
نْػَياٱ 43 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 الدوري: باإلمالة رِ ٱلنِّا لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 43
ــوُِ ػػػوُ فَػَوقَػػػ   45 َوِقـــــ   باإلمالة للكسائيِفـَ
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱلسَّاعَِ لسَّاَعةُ ٱ 46
 الدوري: باإلمالة )معاً(ِر ٱلنِّا )معاً(لنَّاِر ٱ لنَّاِر )معاً(ٱ 47
 الدوري: باإلمالة رِ ٱلنِّا لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 49
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِنَةِِِلَخزَ  ِلَخَزنَةِ  49
 باإلمالة للكسائيِبَِلىِ  بَػَلى   50
 الدوري: باإلمالة ػػػِفرِينَ ػػػ ـ ٱْلكِِ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ 50
نْػَياٱ 51 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِاْللَّْعنَِ اْللَّْعَنةُ  52
 الدوري: باإلمالة ارِ ٱلدِِّ لدَّارِ ٱ لدَّارِ ٱ 52
 وقفاً: باإلمالة للكسائي ُموِسى ُموَسى 53
 باإلمالة للكسائيِىِ ُهدِِـٱلِْ ْلُهَدى  ٱ 53
 وقفاً: باإلمالة للكسائيُِىِدى ُىدىً  54
 باإلمالة للكسائي ْكِرىِ َوذِ  َوِذْكَرى   54
ْبَكػػػ  ٱوَ  55 ْبَكػػػ  ٱوَ  ػػػرِ إْلِ  الدوري: باإلمالة ػػػرِ ػػ  ػػـْبكِِإْلِ ٱوَ  ػػػرِ إْلِ
ــُهمِْ ػػػُهمْ أَتَػػػ   56  باإلمالة للكسائيِأَتِــــ 
 باإلمالة للكسائيِٱْْلَْعِمىِ  أْلَْعَمى  ٱ 58
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 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِٱلسَّاعَِ لسَّاَعةُ ٱ 59
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِــَْلتِيَػ َْلتَِيةٌ  59
ِ  فَأَنَّى   62  باإلمالة للكسائيِفََأّنِ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِنُْطفَِ نُْطَفةٍ  67
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِعَلقَِ َعَلَقةٍ  67
 بكسر الشين ِشُيوَخاً  ُشُيوَخاً  67
ِ  يُػتَػَوفَّى   67  باإلمالة للكسائيِيـُتَـَوفِّ
 وقفاً: باإلمالة للكسائيُِمَسمِّى ُمَسّمىً  67
 باإلمالة للكسائيَِقِضىِ  َقَضى   68
ِ  أَنَّى   69  باإلمالة للكسائيَِأّنِ
 الدوري: باإلمالة رِ ٱلنِّا رِ لنَّاٱ لنَّارِ ٱ 72
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  73
 الدوري: باإلمالة ػػػِفرِينَ ػػ  ػػـٱْلكِِ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ 74
 وقفاً: باإلمالة للكسائي َمْثِوى َمثْػَوى 76
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِيَِبِآ بِآيَةٍ  78
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ـةَِِحاَجػػ َحاَجةً  80
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِ؛ قُػوَّ ـِةِػػِقبَػػَعػػػ   ػػِقَبُة ؛ قُػوَّةً َعػػػ   82
 باإلمالة للكسائيَِأْغِنِ  َأْغَنى   82
 وال يخفى إمالة التاء قوالً واحداً  ؛وقفاً: بالهاءَْسنَّتْ  َسنَّتَ  85
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 تفصم( سورة  41) 
 

 بإمالة الحاء مِِۤحـ حم   1
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ـةَِِأِكنَّػػ َأِكنَّةٍ  5
 )األلف التي قبل النوف( باإلمالة :الدوري نَِناَءاِذا َءاَذانَِنا َءاَذانَِنا 5
 باإلمالة للكسائيِيُوِحىِ  يُوَحى   6
  واحداً وقفاً: بإمالة التاء قوالً  ِةِرَِـْْلخػِ ٱبِ  ْْلِخَرةِ ٱبِ  7
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةِِأْربـَعَِ أْربَػَعةِ  10
 باإلمالة للكسائيِٱْسَتِوىِ  ْستَػَوى  ٱ 11
 بإسكاف الهاء َوْىيَ  َوِىيَ  11

 ػػُهنَّ ؛ َوَأْوَحى  فَػَقَضػػػ   12
نْػَياٱ ـُهن ِ؛َِوَأْوِحىِ  لدُّ  باإلمالة للكسائي ٱلدُّنِْيا؛ِِفـََقِضــــ 

 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ـةِِػػػِعَقػػػ؛ َصػػػ   ـةِِػػػِعَقػَصػػػ   ػػػِعَقةِ ِعَقًة ؛ َصػػػ  ػػػَصػػػ   13
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـَكػػػػى  َملَػػػ    َكةً ػػػى  َملَػػػ    14
ًة )معاً( 15  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  )معاً( ةِِقـُوَِّ قُػوَّ
نْػَيا ٱ 16 نِْياِ؛َِأْخِزىِ  ؛ َأْخَزى  لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ِةِرَِـْْلخػِ ٱ ْْلِخَرةِ ٱ 16
ِ؛ِٱْْلُِدىِ  ْلُهَدى  ٱ؛  ْلَعَمى  ٱ 17  باإلمالة للكسائيِٱْلَعِمى 
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ةِِـػػػِعَقػَصػػػ   ػػػِعَقةُ َصػػػ   17
 الدوري: باإلمالة رِ ٱلنِّا لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 19
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  21
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِةَِِمرَّ َمرَّةٍ  21
ــُكمِْ ػػػُكمْ َأْرَدىػػػ   23  باإلمالة للكسائيَِأْرِدىــــ 
 وقفاً: باإلمالة للكسائيَِمْثِوى َمْثوىً  24
ُهُم  ْلَقْوؿُ ٱَعَلْيِهُم  25  وقفاً ىا الهاء وصاًل، وكسر  بضم ْلَقْوؿُ ٱَعَليػْ
ُهُم  َكةُ ػػػى  ْلَملَػػػ   ٱَعَلْيِهُم  30  وقفاً ىا الهاء وصاًل، وكسر  بضم ةِ َكػػػػى  ْلَملَػػػ   ٱَعَليػْ
 حداً وقفاً: بإمالة التاء قواًل وا ـةِِْلَجنَّػػٱ؛ بِ  ـةَِِكػػػػى  ْلَملَػػػ   ٱ ْلَجنَّةِ ٱَكُة ؛ بِ ػػػى  ْلَملَػػػ   ٱ 30
نْػَياٱ 31 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ِةِرَِـْْلخػِ ٱ ْْلِخَرةِ ٱ 31
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لسَّيَّْئُة ؛ ٱْلَحَسَنُة ؛ ٱ 34
 َعَداَوةٌ 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِعَداوَِ؛  ةِِـلسَّيّْئَػٱ؛  ةِِٱْلََْسنَِ

ــَهايُـِ ػػػَها )معاً(يُػَلقَّػػػ   35 ــــ   باإلمالة للكسائي )معاً( َلقِّ
 الدوري: باإلمالة رِ َوٱلن ِها لنػََّهارِ ٱوَ  لنػََّهارِ ٱوَ  38
 وقفاً: باإلمالة للكسائي َتِرى تَػَرى 39
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ـةِِػػػِشَعػػَخػػػ   ػػػِشَعةً َخػػػ   39
 باإلمالة للكسائيِْوِتىِ َأْحِياَىاِ؛ِٱْلمَِ ْلَمْوَتى  ٱَأْحَياَىا ؛  39
 باإلمالة للكسائيِيـُْلِقىِ  يُػْلَقى   40
 الدوري: باإلمالة رِ ٱلنِّا لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 40
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ـةِِػػػَمػػػْلِقيَػػػ  ٱ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ 40
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  43
 ة التاء قواًل واحداً وقفاً: بإمال ِةِرَِـَمْغِفػ َمْغِفَرةٍ  43
 بتحقيق الهمزة الثانية َءَأْعَجِمي ْعَجِميا ْءَ  44
 وقفاً: باإلمالة للكسائيُِىِدىِ؛َِعِمى ُىدًى ؛ َعمىً  44
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  44
 وقفاً: باإلمالة للكسائي ُموِسى ُموَسى 45
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ـةَِِكِلَمػ َكِلَمةٌ  45
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 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِٱلسَّاَعةِِ لسَّاَعةِ ٱ 47

ِتْ رَْمَْـثَْوصًَل:ِ ثََمَراتٍ  47
ِتْ َمرَِـثَِوقفاً:ِ

بحذؼ األلف )باإلفراد(؛ ويقف عليها بالهاء؛ 
 ويقرأ أيضاً وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو

 باإلمالة للكسائيِأُنِثىِ  أُنَثى   47
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِــَمػ؛ قَاى   َرْحَةِِ َمةً رَْحَمًة ؛ قَاى   50
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِٱلسَّاَعةِِ لسَّاَعةِ ٱ 50
 باإلمالة للكسائيَِلْلُحْسِنِ  َلْلُحْسَنى   50
 باإلمالة للكسائي )النوف والهمزة(َِونِِئا َونَػَئا 51
 ة الثانيةالهمز  طبإسقا َأرَيْػُتمْ  َأرََءيْػُتمْ  52
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  يَةِِِمرْ  ِمْريَةٍ  54

 
 لشورىا( سورة  42) 

 

 بإمالة الحاء مِۤحِِ حم   1
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  4
 بالياء بدؿ التاء َيَكادُ  َتَكادُ  5
 واحداً  وقفاً: بإمالة التاء قوالً  ةِِـَكػػػػى  ْلَملَػػػ   ٱوَ  َكةُ ػػػى  ْلَملَػػػ   ٱوَ  5
 باإلمالة للكسائيِٱْلُقِرىِ  ْلُقَرى  ٱ 7
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِٱْْلَنَّةِِ ْلَجنَّةِ ٱ 7
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِ؛ َواِحدَ  ُأمَّةِِ ُأمًَّة ؛ َواِحَدةً  8
 بإسكاف الهاء َوْىَو )معاً( َوُىَو )معاً( 9
 إلمالة للكسائيباِٱْلَمْوِتىِ  ْلَمْوَتى  ٱ 9
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  11

؛  ؛ َوُموَسى   َوصَّى   13
 َوِعيَسى  

ِ؛ِ ى  ِوََِوصِّ  باإلمالة للكسائي ِسىِ ـِعيػػوَِِ؛ُِموِسى 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـَكِلَمػ َكِلَمةٌ  14
 وقفاً: باإلمالة للكسائيُِمَسمِّى ُمَسّمىً  14
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ُِحجَّةِِ ُحجَّةَ  15
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 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ةِِـَداِحَضػ َداِحَضةٌ  16
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِٱلسَّاَعةِِ لسَّاَعةَ ٱ 17
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِٱلسَّاَعةِِ لسَّاَعةِ ٱ 18
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  19
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  )معاً( ةِِْْلِخرَ ٱ ْْلِخَرِة )معاً(ٱ 20
نْػَياٱ 20 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـَكِلَمػ َكِلَمةُ  21
 وقفاً: باإلمالة للكسائي َتِرىِ  تَػَرى   22
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  22

ء، واسكاف الباء، وضم الشين مع بفتح اليا يَػْبُشرُ  يُػَبشّْرُ  23
 التخفيف؛ وال تخفى القلقلة

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِٱْلَمَودَِّةِ؛َِحَسَنةِِ ْلَمَودََّة ؛ َحَسَنةً ٱ 23
 باإلمالة للكسائيِٱْلُقْرِبِ  ْلُقْرَبى  ٱ 23
 باإلمالة للكسائيِٱفْـََتِىِ  فْػتَػَرى  ٱ 24
 ءبإسكاف الها َوْىوَ  َوُىوَ  25
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِٱلتَّوبَةِِ لتَّوبَةَ ٱ 25
 بإسكاف الهاء َوْىَو )معاً( َوُىَو )معاً( 28
 بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي، واإلخفاء جلي يُنِزؿُ  يُػنَػزّْؿُ  28
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِدآبَّةِِ دآبَّةٍ  29
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  29
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـُمِصيبَػ ُمِصيَبةٍ  30
 الدوري: باإلمالة ارِ ٱْْلَوِِ ْلَجَوارِ ٱ ْلَجَوارِ ٱ 32
 الدوري: باإلمالة رٍ َصبِّا َصبَّارٍ  َصبَّارٍ  33
نْػَياٱ 36 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ

 َكِبيرَ  رَ ػػػى  َكبَػػػ    37
أبدؿ الهمزة ياء بكسر الباء، وحذؼ األلف، و 
 ساكنة مدية

 باإلمالة للكسائيُِشوِرىِ  ُشوَرى   38
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِــ؛  َسيّْئَػ ةِِــَسيّْئَػ َسيَّْئٍة ؛  َسيَّْئةٌ  40
 فيو ألنو واوي ال إمالة عفا عفا 40
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 وقفاً: باإلمالة للكسائي َتِرىِ وَِ َوتَػَرى   44
ــُهمِْ ػػػُهمْ َوتَػَرىػػػ   45  باإلمالة للكسائيَِوَترِىــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ـــَمةِِْلِقيَػػػ  ٱ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ 45
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِــ؛ َسيّْئَػ َرْحَةِِ رَْحَمًة ؛ َسيَّْئةٌ  48

 
 لزخرفا( سورة  43) 

 

 بإمالة الحاء مِۤحِِ حم   1
ْـّ  4 ْـّ  ُأ  حفصك اًء:بتدا ؛الهمزة بكسر: صالً و  ِإ
 بكسر الهمزة ِإف َأف 5
 باإلمالة للكسائيَِوَمِضىِ  َوَمَضى   8
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِبـَْلَدةِِ بَػْلَدةً  11
 بفتح التاء، وضم الراء َتْخُرُجوفَ  ُتْخَرُجوفَ  11
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  َمةِِـنِْعػ نِْعَمةَ  13
ــُكمِْ ػػػُكمْ َوَأْصَفػػػ   16  باإلمالة للكسائيَِوَأْصِفــــ 
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  17
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ْلَيةِِـْلِحػٱ ْلِحْلَيةِ ٱ 18
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  18
 ء قواًل واحداً وقفاً: بإمالة التا ةِِـَكػػػػى  ْلَملَػػػ   ٱ َكةَ ػػػى  ْلَملَػػػ   ٱ 19
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ُِأمَّةِِ ُأمَّةٍ  22
 الدوري: باإلمالة ػػػرِِىمػػ  َءاثِـ ػػػرِِىمَءاثَػػػ   ػػػرِِىمَءاثَػػػ   22
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِقـَْريَِةِ؛ِأُمَّةِِ قَػْريٍَة ؛ أُمَّةٍ  23
 الدوري: باإلمالة ػػػرِِىمػػ  َءاثِـ مػػػرِىِ َءاثَػػػ   ػػػرِِىمَءاثَػػػ   23
 بضم القاؼ، وحذؼ األلف، وإسكاف الالـ ُقلْ  قَاؿَ  24
 باإلمالة للكسائي ْىِدىِ بِأَ  بَِأْىَدى   24
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  َبةِِـػػػِقػَعػػػ   ػػػِقَبةُ َعػػػ   25
 : بإمالة التاء قواًل واحداً وقفاً  َيةِِـ؛ بَاِقػ َمةِِـَكِلػ َكِلَمًة ؛ بَاِقَيةً  28
 وال يخفى إمالة التاء قوالً واحداً  ؛وقفاً: بالهاء َمتْ ـ، َورَْحػ َمتْ ـرَْحػ رَْحَمَت ؛ َورَْحَمتَ  32
نْػَياٱ 32 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
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 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِ؛ َواِحدَ  ُأمَّةِِ ُأمًَّة ؛ َواِحَدةً  33
 بكسر الباء لِِبُيوتِِهمْ  بُػُيوتِِهمْ لِ  33
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ةِِـِفضَّػ ِفضَّةٍ  33
 بكسر الباء َولِِبُيوتِِهمْ  َولِبُػُيوتِِهمْ  34
 بتخفيف الميم َلَما َلمَّا 35
نْػَياٱ 35 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 اء قواًل واحداً وقفاً: بإمالة الت ةِِْْلِخرَ ٱوَ  ْْلِخَرةُ ٱوَ  35
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  36
 بكسر السين َوَيْحِسُبوفَ  َوَيْحَسُبوفَ  37
 بنقل حركة الهمزة إلى السين وحذؼ الهمزة َوَسلْ  َوْسَئلْ  45
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـَءاِلَهػ َءاِلَهةً  45
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   46
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً َِءايَةِِ َءايَةٍ  48
 باأللف قرأىا الكسائيوقفاً:  ػػػأَيُّػػػوَ  يَػػػػػ    ػػػأَيُّػػػوَ يَػػػػػ    49
 باإلمالة للكسائيَِونَاِدىِ  َونَاَدى   51
 بفتح السين، وألف بعدىا ةَِِأَساِورَ  َأْسوِرَةٌ  53
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـَكػػػػى  ْلَملَػػػ   ٱ َكةُ ػػػى  ْلَملَػػػ   ٱ 53
 بضم السين والالـ ُسُلفاً  َسَلفاً  56
 بضم الصاد َيُصدُّوفَ  َيِصدُّوفَ  57
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـَكػػػػى  َملَػػػ    َكةً ػػػى  َملَػػػ    60
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو َعةِِِللسَّا ِللسَّاَعةِ  61
 باإلمالة للكسائي ِسىِ ـِعيػػ يَسى  عِ  63
ْئُتْكم َقْد ِجْئُتْكم 64  بإدغاـ الداؿ في الجيم َقد جّْ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  َمةِِـْلِحْكػٱبِ  ْلِحْكَمةِ ٱبِ  63
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِٱلسَّاَعةِِ لسَّاَعةَ ٱ 66
 قواًل واحداً وقفاً: بإمالة التاء ِبـَْغَتةِِ بَػْغَتةً  66
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِٱْْلَنَّةِِ ْلَجنَّةَ ٱ 70

 َتْشَتِهي َتْشَتِهيوِ  71
بحذؼ ىاء الضمير، مع حذؼ الياء وصالً 

 لاللتقاء الساكنين
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 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِٱْْلَنَّةِِ ْلَجنَّةُ ٱ 72
 ثاء في التاءبإدغاـ ال ُأورِثتُُّموَىا ُأورِثْػُتُموَىا 72
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِ؛ َكِثيرَ  ةِِـػػػِكَهػفَػػػ   ػػػِكَهٌة ؛ َكِثيَرةٌ فَػػػ   73
نَػػػ   78 نَػػػ   ػػػُكمَلَقْد ِجئػْ ئػْ  بإدغاـ الداؿ في الجيم ػػػُكمَلَقد جّْ
 بكسر السين َيْحِسُبوفَ  َيْحَسُبوفَ  80
ـُهمِ؛ِبَِلىِ َوَنَِْ ػػُهم ؛ بَػَلى  َوَنْجَوىػػػ   80  باإلمالة للكسائيِِوىــــ 
 بضم الواو، وإسكاف الالـ ُوْلدٌ  َوَلدٌ  81
 بإسكاف الهاء َوْىَو )معاً( َوُىَو )معاً( 84
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِٱلسَّاَعةِِ لسَّاَعةِ ٱ 85
 بالياء بدؿ التاء يُػْرَجُعوفَ  تُػْرَجُعوفَ  85
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوَِفـــٰـــَعةِِٱلشَِّ ػػػَعةَ لشََّفػػػ  ٱ 86
ِ  فَأَنَّى   87  باإلمالة للكسائيِفََأّنِ

وضم الهاء مع صلتها بواو لفظية  ،بفتح الالـ بّْ ارَ يَ  وَوِقيَلوُ  بّْ ارَ يَ  ےَوِقيِلوِ  88
 بالقصر

 
 لدخانا( سورة  44) 

 

 بإمالة الحاء مِۤحِِ حم   1
َلةٍ  3 َلةِِ لَيػْ  مالة التاء قواًل واحداً وقفاً: بإِلَيـْ
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوُِمبَـــٰـــرََكةِِ ػػػرََكةٍ ُمبَػػػ   3
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً َِرْحَةِِ رَْحَمةً  6
 وقفاً: باإلمالة للكسائي يـَْغِشى يَػْغَشى 11
 باإلمالة للكسائي ْكِرىِ لذّْ ٱ؛ َأِن ِ لذّْْكَرى  ٱ؛  أَنَّى   13
 بإدغاـ الداؿ في الجيم َءُىمْ َوَقْد جَّا   َءُىمْ َوَقْد َجا   13
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِـْلَبْطَشػٱ ْلَبْطَشةَ ٱ 16
َرى  ٱ 16  باإلمالة للكسائيِٱْلُكْْبِىِ  ْلُكبػْ
 بإدغاـ الذاؿ في التاء ُعذتُّ  ُعْذتُ  20
 فيو ألنو واوي ال إمالة فدعا فدعا 22
 بكسر العين َوِعُيوفٍ  وفٍ َوُعيُ  25
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 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  َمةِِـَونِْعػػ َونِْعَمةٍ  27
 وقفاً ىا الهاء وصاًل، وكسر  بضم لسََّماءُ ٱَعَلْيِهُم  لسََّماءُ ٱَعَلْيِهُم  29
 باإلمالة للكسائيِٱْْلُوِّلِ  أْلُوَلى  ٱ 35
 للكسائي وقفاً: باإلمالة )معاً( َموِّلِ َمولًى )معاً( 41
 وال يخفى إمالة التاء قوالً واحداً  ؛وقفاً: بالهاءَْشَجَرتْ  َشَجَرتَ  43
 بالتاء بدؿ الياء تَػْغِلي يَػْغِلي 45
 بفتح الهمزة أَنَّكَ  ِإنَّكَ  49
 بكسر العين َوِعُيوفٍ  َوُعُيوفٍ  52
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةـػػػِكَهػفَػػػ   ػػػِكَهةٍ فَػػػ   55
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِٱْلَمْوتَةِِ ْلَمْوتَةَ ٱ 56
ِ؛َِِوَوِقـــ ُهمِْ ػُهمْ ؛  َوَوقَػػػ   أْلُوَلى  ٱ 56  باإلمالة للكسائيِٱْْلُوِّل 

 
 لجاثيةا( سورة  45) 

 

 بإمالة الحاءِمِۤحِِ حم   1
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً َِدآبَّةِِ َدآبَّةٍ  4
 كسرالبتنوين  اتٍ َءايَ  َءايَاتٌ  4
 الدوري: باإلمالة رِ َوٱلن ِها لنػََّهارِ ٱوَ  لنػََّهارِ ٱوَ  5
 باإلمالة للكسائيِفََأْحِيا فََأْحَيا 5
 بحذؼ األلف، وسكوف الياء؛ )باإلفراد( الرّْيحِ  حِ لرّْيَػػػ  ٱ 5
 كسرالبتنوين  َءايَاتٍ  َءايَاتٌ  5
 بالتاء بدؿ الياء تُػْؤِمُنوفَ  يُػْؤِمُنوفَ  6
َلى   8  باإلمالة للكسائيِتـُْتِلىِ  تُػتػْ
 بهمز الواو ُىُزؤاً  ُىُزواً  9
 وقفاً: باإلمالة للكسائيُِىِدى ُىدىً  11
 كسرالبتنوين  أَلِيمٍ  أَلِيمٌ  11
 بالنوف بدؿ الياء يَ ػػزِ لَِنْجػ لَِيْجِزيَ  14
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً َِوالن بُـوَّةِِ َوالنُّبُػوَّةَ  16
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ـَمةِِػػْلِقيَػػػ  ٱ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ 17
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 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو يَعةَِِشرِ  َشرِيَعةٍ  18
 وقفاً: باإلمالة للكسائيَِوُىِدى َوُىدىً  20
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً َِوَرْحَةِِ َورَْحَمةٌ  20
 باإلمالة للكسائيََِمِْياُىم َمْحَياُىم 21
 باإلمالة للكسائي ى  ـزَِِولُِتْجػ َولُِتْجَزى   22
 بإسقاط الهمزة الثانية َأفَػَرْيتَ  َأفَػَرَءْيتَ  23
ــوُِ ػػػوُ َىَوىػػػ   23  باإلمالة للكسائيَِىِوىــــ 

بفتح الغين، وإسكاف الشين، ووقفًا: بإمالة  ةِِػػػوَ َغْشػػػ   ػػػَوةً ِغَشػػػ   23
 واحداً  التاء قوالً 

نْػَيا ؛ َوَنْحَياٱ 24 نِْياِ؛َِوََنِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
َلى   25  باإلمالة للكسائيِتـُْتِلىِ  تُػتػْ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ــَمةِِػْلِقيَػػػ  ٱ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ 26
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِٱلسَّاَعةِِ لسَّاَعةُ ٱ 27
ِ؛ُِتْدِعىِ  ؛ ُتْدَعى   َوتَػَرى   28  باإلمالة للكسائيَِوَتِرى 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـ)معاً( ؛ َجاثِيَػػُأمَِّةِ ُأمٍَّة )معاً( ؛ َجاثَِيةٍ  28
َلى   31  باإلمالة للكسائيِتـُْتِلىِ  تُػتػْ
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  32
 إمالة التاء بخلٍف عنووقفاً: ب )معاً( ٱلسَّاَعةِِ لسَّاَعُة )معاً(ٱ 32
 فيو ألنو واوي ال إمالة وبدا وبدا 33
 باإلشماـْو ق يلْ  َوِقيلَ  34
ـُكمُِ ػُكمُ ػُكْم ؛َ وَمْأَوىػػ  نَنَسػػػ   34 ــُكْمِ؛َِوَمْأِوىـــ   باإلمالة للكسائيِنَنِســــ 
 بإدغاـ الذاؿ في التاء تََّخذتُّمْ ٱ تََّخْذُتمْ ٱ 35
 مز الواوبه ُىُزؤاً  ُىُزواً  35
نْػَياٱ 35 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 بفتح الياء، وضم الراء َيْخُرُجوفَ  ُيْخَرُجوف َ  35
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  37
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 ألحقافا( سورة  46) 
 

 بإمالة الحاء حم   حم   1
 وقفاً: باإلمالة للكسائيُِمَسمِّى ُمَسّمىً  3
 اط الهمزة الثانيةبإسق َأرَيْػُتم َأرََءيْػُتم 4
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِأَثَـــٰـــَرةِِ ػػػَرةٍ أَثَػػػ   4
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  َمةِِـػػػْلِقيَػػػ  ٱ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ 5
 الدوري: باإلمالة ػػػِفرِينَ ػػ ـ كِِ ػػػِفرِينَ َكػػػ   ػػػِفرِينَ َكػػػ   6
َلى   7  لة للكسائيباإلماِتـُْتِلىِ  تُػتػْ
َِكِفىِ  ػػػُو ؛ َكَفى  فْػتَػَرىػػػ  ٱ 8 ــُوِ؛  باإلمالة للكسائيِٱفْـََتِىــــ 
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  8
 باإلمالة للكسائيِيُوِحىِ  يُوَحى   9
 بإسقاط الهمزة الثانية َأرَيْػُتمْ  َأرََءيْػُتمْ  10
ِ؛َِوُبْشِرىِ  ؛ َوُبْشَرى   ُموَسى   12  للكسائيباإلمالة ُِموِسى 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً َِوَرْحَةِِ َورَْحَمةً  12
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِٱْْلَنَّةِِ ْلَجنَّةِ ٱ 14
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً َِسَنةِِ َسَنةً  15
ــوُِ ػػػوُ تَػْرَضػػػ   15  باإلمالة للكسائيِتـَْرِضــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِٱْْلَنَّةِِ ْلَجنَّةِ ٱ 16
 بكسر الفاء من غير تنوين ُأؼّْ  ُأؼ   17
ُهُم  ْلَقوؿُ ٱَعَلْيِهُم  18  وقفاً  ىاالهاء وصاًل، وكسر  بضم ْلَقوؿُ ٱَعَليػْ
 بالنوف بدؿ الياء األولى َولِنُػَوِفيَػُهمْ  َولِيُػَوِفيَػُهمْ  19
 الدوري: باإلمالة رِ ٱلنِّا لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 20
نْػَياٱ 20 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
ــُكمِْ ػػػُكمْ َأرَىػػػ   23  باإلمالة للكسائيَِأرِىــــ 
 بتاء مفتوحة بدؿ الياء؛ وال تخفى اإلمالةَِتِرىِ  يُػَرى   25
 بفتح النوف ػػػِكنَػُهمْ َمَسػػػ   ػػػِكنُػُهمْ َمَسػػػ   25
 فاً: بإمالة التاء قواًل واحداً وق ةِِػػػِدَ َوَأفْػػػ   ػػػَِدةً َوَأفْػػػ   26
 باإلمالة للكسائيَِأْغِنِ  َأْغَنى   26
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 باإلمالة للكسائيِْلُقِرىِ ٱ ْلُقَرى  ٱ 27
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـءاِلَهػ ءاِلَهةً  28
 بإدغاـ الالـ في الضاد َبل ضَّلُّواْ  َبْل َضلُّواْ  28
 بإدغاـ الذاؿ في الصاد َناَوِإذ صََّرفػْ  َوِإْذ َصَرفْػَنا 29
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   30
ِ؛ِبَِلىِ  ؛ بَػَلى   ْلَمْوَتى  ٱ 33  باإلمالة للكسائيِٱْلَمْوِتى 
 الدوري: باإلمالة رِ ٱلنِّا لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 34
 باإلمالة للكسائيِبَِلىِ  بَػَلى   34
 نووقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عَِساَعةِِ َساَعةً  35
 الدوري: باإلمالة رٍ ِهاـنَِ نَػَهارٍ  نَػَهارٍ  35

 
  محمد( سورة  47) 

 

 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  2
 بفتح القاؼ والتاء، وزيادة ألف بعد التاء قَاتَػُلواْ  قُِتُلواْ  4
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِٱْْلَنَّةِِ ْلَجنَّةَ ٱ 6
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـػػػِقبَػَعػػػ   ػػػِقَبةُ َعػػػ   10
 الدوري: باإلمالة ػػػِفرِينَ ػػ  ـــِِكـَوِلْلػ ػػػِفرِينَ َوِلْلَكػػػ   ػػػِفرِينَ َوِلْلَكػػػ   10
 وقفاً: باإلمالة للكسائي َمْوِّلِ َمْوَلى 11
 الدوري: باإلمالة ػػػِفرِينَ ػػػ ـ ٱْلكِِ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ 11
 باإلمالة للكسائي َمْوِّلِ اَل  اَل َمْوَلى   11
 وقفاً: باإلمالة للكسائيَِمْثِوى َمْثوىً  12
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِقـَْريَِةِ؛ِقـُوَّةِِ قَػْريٍَة ؛ قُػوَّةً  13
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـبَػيػّْنَػػ بَػيػَّْنةٍ  14

ْلَجنَِّة ؛ َلذٍَّة ؛ ٱ 15
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِ؛ َوَمْغِفرَ  ٱْْلَنَِّةِ؛َِلذَّةِِ َمْغِفَرةٌ وَ 

 وقفاً: باإلمالة للكسائيُِمَصفِّى ُمَصّفىً  15
 الدوري: باإلمالة رِ ٱلنِّا لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 15
 وقفاً: باإلمالة للكسائيُِىِدى ُىدىً  17
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ــُهمِْ؛  ـــُهمِْــِـ َوَءاتِِ ػػػُهمْ ػػػُهْم ؛ تَػْقَوىػػػ  َوَءاتَػػػ   17  باإلمالة للكسائي تـَْقِوىــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِٱلسَّاَعةِِ لسَّاَعةَ ٱ 18
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِبـَْغَتةِِ بَػْغَتةً  18
 بإدغاـ الداؿ في الجيم ءَ فَػَقْد جَّا   ءَ فَػَقْد َجا   18
ــُهمِْ ُهمْ ػػػ؛  ذَْكَرىػػػ   فَأَنَّى   18  باإلمالة للكسائيِفََأّنِ ِ؛ِِذَْكرِىــــ 
ــُكمِْ ػػػُكمْ َوَمثْػَوىػػػ   19  باإلمالة للكسائيَِوَمْثوِىــــ 

 نُػزَّْلْت ُسورَةٌ  20
 أُنزَِلْت ُسورَةٌ 

 سُّورَةٌ نُػزَّْلْت 
 بإدغاـ التاء في السين سُّورَةٌ  أُنزَِلتْ 

 : بإمالة التاء بخلٍف عنووقفاً  )معاً(س ورَِةِ ُسورٌَة )معاً( 20
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ُُِمَْكَمةِِ ُمْحَكَمةٌ  20
 باإلمالة للكسائيِفََأْوِّلِ  فََأْوَلى   20
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِطَاَعةِِ طَاَعةٌ  21
 باإلمالة للكسائيَِوَأْعِمىِ  َوَأْعَمى   23
 الدوري: باإلمالة ػػػرِِىمْ ػ  ػـَأْدبِِ ػػرِِىمْ ػَأْدبَػػػ   ػػػرِِىمْ َأْدبَػػػ   25
 وقفاً: باإلمالة للكسائي ٱْْلُِدى ْلُهَدىٱ 25
 باإلمالة للكسائيَِوَأْمِلىِ  َوَأْمَلى   25
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـَكػػػػى  ْلَملَػػػ   ٱ َكةُ ػػػى  ْلَملَػػػ   ٱ 27
 باإلمالة للكسائي ػػػُهمْ ػ  ػػـمِِـِبِسيػػ ػػػُهمْ ِبِسيَمػػػ   30
 باإلمالة للكسائيِٱْْلُِدىِ  ْلُهَدى  ٱ 32
نْػَياٱ 36 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
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 لفتحا( سورة  48) 
 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـلسَِّكينَػٱ لسَِّكيَنةَ ٱ 4
 حداً وقفاً: بإمالة التاء قواًل وا ةِِرَ ى  َدا   َرةُ ى  َدا   6
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوُِبْكَرةِِ ُبْكَرةً  9
 باإلمالة للكسائيَِأْوِفِ  َأْوَفى   10
 بكسر الهاء، وترقيق الـ لفظ الجاللة َعَلْيِو اهلل َعَلْيُو اهلل 10
 بضم الضاد ُضّراً  َضّراً  11
 بإدغاـ الالـ في الظاء َبل ظََّننُتمْ  َبْل ظََننُتمْ  12
 الدوري: باإلمالة ػػػِفرِينَ ػػ  ـــِِكـِلْلػ ػػػِفرِينَ ِلْلَكػػػ   ػػػِفرِينَ ػػػ  ِلْلكَ  13
 بكسر الالـ، وحذؼ األلف َكِلمَ  ػػػمَ َكلَػػػ   15
 بإدغاـ الالـ في التاء َبل تَّْحُسُدونَػَنا َبْل َتْحُسُدونَػَنا 15
 باإلمالة للكسائيِٱْْلَْعِمىِ  أْلَْعَمى  ٱ 17
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوَِجَرةِِٱلشَِّ لشََّجَرةِ ٱ 18
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِــلسَِّكينَػٱ لسَِّكيَنةَ ٱ 18
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةَِِكِثيرَ  َكِثيَرةً  19
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  َءايَةِِ؛  ةَِِكِثيرَ  َكِثيَرًة ؛ َءايَةً  20
 باإلمالة للكسائيُِأْخِرىِ وَِ َوُأْخَرى   21
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِــ؛ ِلُسنَّػُسنَِّةِ ُسنََّة ؛ ِلُسنَّةِ  23
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  24
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوَِمكَّةِِ َمكَّةَ  24
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوَِمَعرَّةِِ َمَعرَّةٌ  25
 وقفاً  ىاالهاء وصاًل، وكسر  بضم ةَِــْلَحِميَّػٱقُػُلوِبِهُم  ْلَحِميَّةَ ٱ قُػُلوِبِهمُ  26

 ْلَحِميََّة ؛ َحِميَّةَ ٱ 26
 ْلَجاِىِليََّة ؛ َكِلَمةَ ٱ

 ةِِــ؛ َحِميَّػ ةِِــْلَحِميَّػٱ
 ةِِـ؛ َكِلَمػػ ةِِـْلَجاِىِليَّػػٱ

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً 

 مالة للكسائيباإلِٱلتـ ْقِوىِ  لتػَّْقَوى  ٱ 26
 بإدغاـ الداؿ في الصاد َلَقد صََّدؽَ  َلَقْد َصَدؽَ  27
 باإلمالة للكسائيِٱلرُّْءيِا لرُّْءيَاٱ 27
ِ؛ِوََكِفىِ ٱبِ  ؛ وََكَفى   ْلُهَدى  ٱبِ  28  باإلمالة للكسائي ْْلُِدى 
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 الدوري: باإلمالة رِ ٱْلُكفِّا ْلُكفَّارِ ٱ ْلُكفَّارِ ٱ 29

 ػػػُهمْ ؛ ِسيَمػػػ  ػػػُهْم تَػَرىػػػ   29
 ْستَػَوى  ٱػػػِة ؛ فَ لتػَّْورَىػػػ  ٱ

ــُهْمِ  ػػػُهمْ ػػػػ  ـمِِـ؛ ِسيػَترِىــــ 
 َفٱْسَتِوىِ ػػػِة ؛ ىػػػ  ٱلتـ ْورِِ

 باإلمالة للكسائي

 ىا وقفاً وصاًل، وكسر الهاء  بضم ْلُكفَّارَ ٱِبُهُم  ْلُكفَّارَ ٱِبِهُم  29
 التاء قواًل واحداً وقفاً: بإمالة  ةَِِمْغِفرَ  َمْغِفَرةً  29

 
 لحجراتا( سورة  49) 

 

 باإلمالة للكسائي ى  وِِـِللتػَّْقػ ِللتػَّْقَوى   3
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةَِِمْغِفرَ  َمْغِفَرةٌ  3

بإبداؿ الباء ثاًء، والياء باًء، والنوف تاًء، )من  فَػَتثَبَُّتواْ  فَػَتبَػيػَُّنواْ  6
 الثبت(

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـػػػلَػِبَجَهػػػ   ػػػَلةٍ ِبَجَهػػػ   6
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـَونِْعَمػػ َونِْعَمةً  8

9 
ػػػُهَما ؛ ِإْحَدىػػػ  
 باإلمالة للكسائي ٱْْلُْخِرىِ ػػػُهَما ؛ ىػػػ  ْحدِِإِ  أْلُْخَرى  ٱ

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِِإْخوَ  ِإْخَوةٌ  10
 باإلمالة للكسائي )معاً( َعِسىِ  )معاً( َعَسى   11
 بإدغاـ الباء في الفاء كَ ػػػى  يَػُتْب فَُّأْولَػػػ    كَ ػػػى  يَػُتْب فَُأْولَػػػ    11
ـُكمِْ ػػُكمْ ؛ أتْػَقػػػ   َوأُنَثى   13 ِ؛ِأْتِقــــ   باإلمالة للكسائيَِوأُنِثى 
ــُكمِْ ػػػُكمْ َىَدىػػػ   17  الة للكسائيباإلمَِىِدىــــ 

 
 ق( سورة  50) 

 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِتَػْبِصرَ  تَػْبِصَرةً  8
 باإلمالة للكسائي ى  ْكرَِِوذِ  َوِذْكَرى   8
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِبَػْلدَ  بَػْلَدةً  11
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِٱْْلَْيَكةِِ أْلَْيَكةِ ٱ 14
 وقفاً: باإلمالة للكسائي يـَتَـَلقِّى ىيَػتَػَلقَّ  17
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 بإدغاـ التاء في السين سَّْكَرةَُِءت َوَجا   َءْت َسْكَرةُ َوَجا   19
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو سَّْكَرةِِ َسْكَرةُ  19
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً َِغْفَلةِِ َغْفَلةٍ  22
 الةالدوري: باإلم رٍ َكفِّا َكفَّارٍ  َكفَّارٍ  24
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِٱْْلَنَّةِِ ْلَجنَّةُ ٱ 31
 بالضم تخلص من التقاء الساكنين ْدُخُلوَىاٱُمِنيٍب  ْدُخُلوَىاٱُمِنيٍب  33
َِلذِ  ؛ أَْلَقى   َلذِْكَرى   37  باإلمالة للكسائي أَْلِقىِ ؛ ْكِرى 
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  37
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـِستَّػػ ِستَّةِ  38
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِٱلصَّْيَحةِِ لصَّْيَحةَ ٱ 42
 الدوري: باإلمالة رٍ َجبِّاـبِػ ِبَجبَّارٍ  ِبَجبَّارٍ  45

 
 لذارياتا( سورة  51) 

 

 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ةَِِغْمرَ  َغْمَرةٍ  11
 وري: باإلمالةالد رِ ٱلنِّا لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 13
 بكسر العين َوِعُيوفٍ  َوُعُيوفٍ  15
ــُهمِْــَءاتِِ ػػػُهمْ َءاتَىػػػ   16  باإلمالة للكسائيِـــ 
 الدوري: باإلمالة رِ ْْلَْسِحاٱَوبِ  أْلَْسَحارِ ٱَوبِ  أْلَْسَحارِ ٱَوبِ  18
 بضم الالـ ِمْثلُ  ِمْثلَ  23
ــكَِ ػػػكَ أَتَػػػ   24  باإلمالة للكسائيِأَتِـــــ 
 بإدغاـ الذاؿ في الداؿ ِإذ دََّخُلواْ  ِإْذ َدَخُلواْ  25
 بكسر السين، وسكوف الالـ، وحذؼ األلف قَاَؿ ِسْلمٌ  ػػػمٌ قَاَؿ َسلَػػػ   25
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـِخيَفػػ ِخيَفةً  28
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوَِصرَّةِِ َصرَّةٍ  29
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 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ةَِِجارَ حِ  ِحَجارَةً  33
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ُِمَسوََّمةِِ ُمَسوََّمةً  34
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً َِءايَةِِ َءايَةً  37
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   38
ِ  فَػتَػَولَّى   39  باإلمالة للكسائيِفـَتَـَوّلِّ
 اف الهاءبإسك َوْىوَ  َوُىوَ  40
ُهُم  لرّْيحَ ٱَعَلْيِهُم  41  وقفاً  ىاالهاء وصاًل، وكسر  بضم لرّْيحَ ٱَعَليػْ
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  43

بحذؼ األلف بعد الصاد، وإسكاف العين؛ ِٱلصَّْعَقةِِ ػػػِعَقةُ لصَّػػػ  ٱ 44
 بخلٍف عنوبإمالة التاء ووقفًا: 

 بكسر الميم َوقَػْوـِ  َوقَػْوـَ  46
 وقفاً: باإلمالة للكسائي ىأَتِِ أََتى 52
 باإلمالة للكسائي ى  ُكرِِلذّْ ٱ لذُّْكَرى  ٱ 55
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِٱْلُقوَّةِِ ْلُقوَّةِ ٱ 58
 وقفاً  ىاالهاء وصاًل، وكسر  بضم لَِّذيٱيَػْوِمُهُم  لَِّذيٱيَػْوِمِهُم  60

 
 لطورا( سورة  52) 

 

 مالةالدوري: باإل رِ نِا نَارِ  نَارِ  13
ــُهمِْ ػػػُهمْ ػػػُهْم ؛ َوَوقَػػػ  َءاتَػػػ   18 ــُهْمِ؛َِوَوِقـــ   باإلمالة للكسائيَِءاتِـــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً َِمْصُفوَفةِِ َمْصُفوَفةٍ  20
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  َهةِِـػػػِكػِبَفػػػ   ػػػِكَهةٍ ِبَفػػػ   22
ــَنا ػػػَناَوَوقَػػػ   27  باإلمالة للكسائيَِوَوِقـــــ 
 بفتح الهمزة أَنَّوُ  ِإنَّوُ  28
 وقفاً: بالهاء؛ وال يخفى إمالة التاء قوالً واحداً  تْ مَْـِنْعػػػبِ  بِػػِنْعَمتِ  29
 قرأىا الكسائي بالصاد الخالصة اْلُمَصْيِطُروفَ  ػْيِطُروفَ ـُمصَ ـال 37
 بفتح الياء َيْصَعُقوفَ  ُيْصَعُقوفَ  45
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 لنجما( سورة  53) 
 

 باإلمالة للكسائيَِىِوىِ  َىَوى   1
 باإلمالة للكسائيَِغِوىِ  َغَوى   2
 باإلمالة للكسائيِٱْْلَِوىِ  ْلَهَوى  ٱ 3
 باإلمالة للكسائيِيُوِحىِ  يُوَحى   4
 باإلمالة للكسائيِٱْلُقِوىِ  ْلُقَوى  ٱ 5
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِِمرَّ  ِمرَّةٍ  6
 باإلمالة للكسائيَِفٱْسَتِوىِ  ْستَػَوى  ٱفَ  6
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  7
 باإلمالة للكسائيِٱْْلَْعِلىِ  أْلَْعَلى  ٱ 7
 فيو ألنو واوي ال إمالة دنا دنا 8
ِ  فَػَتَدلَّى   8  باإلمالة للكسائيِفـََتَدّلِّ
 باإلمالة للكسائيَِأْدِنِ  َأْدَنى   9
ِ؛َِِأْوِحىِ  َحى  َأوْ   – فََأْوَحى   10  باإلمالة للكسائيِفََأْوِحى 
 باإلمالة للكسائي )الراء والهمزة(ِرِِأىِ  رََأى   11
 بفتح التاء، وإسكاف الميم، وحذؼ األلف َأفَػَتْمُرنَوُ  ػػػُرنَوُ َأفَػُتَمػػػ   12
 باإلمالة للكسائيِيَِرىِ  يَػَرى   12
 همزة(باإلمالة للكسائي )الراء والِرِِءاهِْ رََءاهْ  13
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِـنَػْزلَػ نَػْزلَػػةً  13
 باإلمالة للكسائيُِأْخِرىِ  ُأْخَرى   13
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِِسْدرَ  ِسْدرَةِ  14
 باإلمالة للكسائيِٱْلُمنَتِهىِ  ْلُمنتَػَهى  ٱ 14
 اً وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحدَِجنَّةِِ َجنَّةُ  15
 باإلمالة للكسائيِٱْلَمْأِوىِ  ْلَمْأَوى  ٱ 15
 وقفاً: باإلمالة للكسائي يـَْغِشى يَػْغَشى 16
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِلسّْْدرَ ٱ لسّْْدرَةَ ٱ 16
 باإلمالة للكسائيِيـَْغِشىِ  يَػْغَشى   16
 باإلمالة للكسائيَِطِغىِ  َطَغى   17
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 كسائي )الراء والهمزة(باإلمالة للِرِِأىِ  رََأى   18
َرى  ٱ 18  باإلمالة للكسائيِٱْلُكْْبِىِ  ْلُكبػْ
 بإسقاط الهمزة الثانية َأفَػَريْػُتمُ  َأفَػَرَءيْػُتمُ  19
 وقفاً: قرأىا الكسائي بالهاءْٱللَّـــٰـــتْ  ػػػتَ للَّػػػ  ٱ 19
 باإلمالة للكسائيَِوٱْلُعزِّىِ  ْلُعزَّى  ٱوَ  19
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـػلثَّالِثَ ٱ لثَّالِثَةَ ٱ 20
 باإلمالة للكسائيِٱْْلُْخِرىِ  أْلُْخَرى  ٱ 20
 باإلمالة للكسائيِٱْْلُنِثىِ  أْلُنَثى  ٱ 21
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ْسَمةِِـِقػ ِقْسَمةٌ  22
 وقفاً: باإلمالة للكسائي تـَْهِوى تَػْهَوى 23
 بإدغاـ الداؿ في الجيم َءُىمْ َقد جَّا  َولَ  َءُىمْ َوَلَقْد َجا   23
 وقفاً  ىاالهاء وصاًل، وكسر  بضم ُهِدىِ ـٱلِْرَِبُهُم  ْلُهَدى  ٱرَِبِهُم  23
 باإلمالة للكسائي ُهِدىِ ـٱلِْ ْلُهَدى  ٱ 23
ِ ـتَِ َتَمنَّى   24  باإلمالة للكسائيَِمنِّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِْْلِخرَ ٱ ْْلِخَرةُ ٱ 25
 باإلمالة للكسائيَِوٱْْلُوِّلِ  أْلُوَلى  ٱوَ  25
 باإلمالة للكسائيَِويـَْرِضىِ  َويَػْرَضى   26

27 
 َكةَ ػػػى  ْلَملَػػػ   ٱْْلِخَرِة ؛ ٱبِ 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  َيةِِـ؛ َتْسِمػ ةِِـَكػػػػى  ْلَملَػػػ   ٱ؛  ةِِْْلِخرَ ٱبِ  َتْسِمَيةَ 

 اإلمالة للكسائيبِٱْْلُنِثىِ  أْلُنَثى  ٱ 27
نْػَياٱ؛   تَػَولَّى   29 نِْيا لدُّ ِ؛ِِٱلدُّ  باإلمالة للكسائيِتـََوّلِّ 
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوْىوَ  30
 باإلمالة للكسائيِٱْىَتِدىِ  ْىَتَدى  ٱ 30
 باإلمالة للكسائي ْْلُْسِنِ ٱبِ  ْلُحْسَنى  ٱبِ  31

 َكِبيرَ  رَ ػػػى  َكبَػػػ    32
لف، وأبدؿ الهمزة ياء بكسر الباء، وحذؼ األ

 ساكنة مدية
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِاْلَمْغِفرَ  ْلَمْغِفَرِة ؛ َأِجنَّةٌ ٱ 32
 وصاًل: بكسر الهمزة؛ ابتداًء: كحفص ػػػِتُكمْ ِإمََّهػػػ   ػػػِتُكمْ ُأمََّهػػػ   32
 باإلمالة للكسائيِٱت ِقىِ  تػََّقى  ٱ 32
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 بإسقاط الهمزة الثانية َأفَػَرْيتَ  َأفَػَرَءْيتَ  33
ِ  تَػَولَّى   33  باإلمالة للكسائيِتـََوّلِّ
ِ؛َِِوَأْكِدىِ  ؛  َوَأْكَدى   َوَأْعَطى   34  باإلمالة للكسائيَِوَأْعِطى 
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  35
 باإلمالة للكسائيِيَِرىِ  يَػَرى   35
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   36
ِ  َوفَّى   37  باإلمالة للكسائيَِوفِّ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةَِِواِزرَ  َوازِرَةٌ  38
 باإلمالة للكسائيُِأْخِرىِ  ُأْخَرى   38
 باإلمالة للكسائيَِسِعىِ  َسَعى   39
 باإلمالة للكسائيِيُِرىِ  يُػَرى   40
ــُوِ؛ِٱْْلَْوِفِ  أْلَْوَفى  ٱػػػُو ؛ ُيْجَزىػػػ   41  لة للكسائيباإلماُُِيْزِىــــ 
 باإلمالة للكسائيِٱْلُمنَتِهىِ  ْلُمنتَػَهى  ٱ 42
 باإلمالة للكسائيَِوأَْبِكىِ  َوأَْبَكى   43
 باإلمالة للكسائيَِوَأْحِيا َوَأْحَيا 44
 باإلمالة للكسائيَِوٱْْلُنِثىِ  أْلُنَثى  ٱوَ  45
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِنُْطَفةِِ نُْطَفةٍ  46
 باإلمالة للكسائيُِتُِْنِ  ُتْمَنى   46
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِالنَّْشَأةِِ لنَّْشَأةَ ٱ 47
 باإلمالة للكسائيِٱْْلُْخِرىِ  أْلُْخَرى  ٱ 47
ِ؛َِوَأْقِنِ  ؛ َوَأقْػَنى   َأْغَنى   48  باإلمالة للكسائيَِأْغِن 
 باإلمالة للكسائي ْعِرىِ ـلشّْػٱ لشّْْعَرى  ٱ 49
 باإلمالة للكسائيِٱْْلُوِّلِ  أْلُوَلى  ٱ 50

 َوثَُموداً َفَما َوثَُموَدْا َفَما 51
وصاًل: بتنوين الفتح، واإلخفاء جلي؛ وقفاً: 

 بإبداؿ التنوين ألفاً 
 باإلمالة للكسائيِأَْبِقىِ  أَبْػَقى   51
 باإلمالة للكسائيَِوَأْطِغىِ  َوَأْطَغى   52
 قفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً و  ةِِـْلُمْؤَتِفَكػٱوَ  ْلُمْؤَتِفَكةَ ٱوَ  53
 باإلمالة للكسائيَِأْىِوىِ  َأْىَوى   53



 فرش الجزء السابع والعشرين                                                                   الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 ائيقراءة الكس
 البيان

 الدوري أبو الحارث
 

                                                                                                                 239      

 

 

ىِ  ػػػَها ؛ َغشَّى  فَػَغشَّػػػ   54 ــَهاِ؛َِغشِّ ــــ   باإلمالة للكسائيِفـََغشِّ
 باإلمالة للكسائيِتـََتَماِرىِ  تَػَتَماَرى   55
 باإلمالة للكسائيِٱْْلُوِّلِ  أْلُوَلى  ٱ 56
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِفَِْلزِ ٱ ْلزَِفةُ ٱ 57
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  َفةِِــَكاِشػ َكاِشَفةٌ  58

 
 لقمرا( سورة  54) 

 

 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِٱلسَّاَعةِِ لسَّاَعةُ ٱ 1
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً َِءايَةِِ َءايَةً  2
 بإدغاـ الداؿ في الجيم َءُىما  َوَلَقد جَّ  َءُىمَوَلَقْد َجا   4
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  َمةِِـِحْكػ ِحْكَمةٌ  5
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو َغةِِـػػػِلػبَػػػ   ػػػِلَغةٌ بَػػػ   5

بفتح الخاء وألف بعدىا، وكسر الشين مع  َخاِشعاً  ُخشَّعاً  7
 تخفيفها

 فيو ألنو واوي ال إمالة فدعا فدعا 10
 بكسر العين ِعُيوناً  ُعُيوناً  12
 وقفاً: باإلمالة للكسائي َفٱْلَتِقى ْلتَػَقىٱفَ  12
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً َِءايَةِِ َءايَةً  15
َبْت ثَُمودُ  23  بإدغاـ التاء في الثاء َكذََّبت ثَُّمودُ  َكذَّ
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِٱلنَّاَقةِِ لنَّاَقةَ ٱ 27
َنةً  27 نَػ ِفتػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـِفتػْ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  َمةِِـِقْسػ ِقْسَمةٌ  28
 باإلمالة للكسائيِفـَتَـَعاِطىِ  فَػتَػَعاَطى   29
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوَِصْيَحةِِ َصْيَحةً  31
 اًل واحداً وقفاً: بإمالة التاء قو  ةَِِواِحدَ  َواِحَدةً  31
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  َمةِِـنِْعػ نِْعَمةً  35
 بإدغاـ الداؿ في الصاد َوَلَقد صَّبََّحُهم َوَلَقْد َصبََّحُهم 38
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوُِبْكَرةِِ ُبْكَرةً  38
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 بإدغاـ الداؿ في الجيم ءَ َوَلَقد جَّا   ءَ َوَلَقْد َجا   41
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِبـََراَٰۤءةِِ ةٌ ءَ بَػَرا   43
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو )معاً( ٱلسَّاَعةِِ لسَّاَعُة )معاً(ٱ 46
 باإلمالة للكسائيَِأْدِىىِ  َأْدَىى   46
 الدوري: باإلمالة رِ ٱلنِّا لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 48
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةَِِواِحدَ  َواِحَدةٌ  50

 
 لرحمنا( سورة  55) 

 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  َهةِِـػػػِكػفَػػػ   ػػػِكَهةٌ فَػػػ   11
 بكسر النوف لرَّْيَحافِ ٱوَ  لرَّْيَحافُ ٱوَ  12
 الدوري: باإلمالة رِ َكٱْلَفِخا ْلَفّخارِ ٱكَ  ْلَفّخارِ ٱكَ  14
 الدوري: باإلمالة رٍ نِا نَارٍ  نَارٍ  15
 الدوري: باإلمالة ارِ ٱْْلَوِِ َجَوارِ لْ ٱ ْلَجَوارِ ٱ 24
َقى   27  باإلمالة للكسائيَِويـَْبِقىِ  َويَػبػْ
 بالياء بدؿ النوف َسيَػْفُرغُ  َسنَػْفُرغُ  31
 وقفاً: قرأىا الكسائي باأللف أَيُّػػػوَ   أَيُّوَ  31
 الدوري: باإلمالة رِ َأْقِطا َأْقطَارِ  َأْقطَارِ  33
 اإلمالةالدوري: ب رٍ نِا نَارٍ  نَارٍ  35
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً َِوْرَدةِِ َوْرَدةً  37
 باإلمالة للكسائي ػػػُهمْ ػػػػ  ـمِِـِبَسيػ ػػػُهمْ ِبَسيَمػػػ   41
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ِةـَِِهـػػػِكػػفَػػػ   ػػػِكَهةٍ فَػػػ   52
 وقفاً: باإلمالة للكسائي َوَجِنِ َوَجَنى 54

 َيْطُمثْػُهنَّ  نَّ َيْطِمثْػهُ  56
 َيْطِمثْػُهنَّ 

بضم الميم )وىو المقدـ(، أو كسرىا )راجع 
 األصوؿ(

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ِةـَِِهـػػػِكػػفَػػػ   ػػػِكَهةٌ فَػػػ   68

 َيْطِمثْػُهنَّ  74
 َيْطِمثْػُهنَّ 
 َيْطُمثْػُهنَّ 

بكسر الميم )وىو المقدـ(، أو ضمها )راجع 
 األصوؿ(
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 لواقعةاورة ( س 56) 
 

 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ةِِـْلَواِقَعػٱ ْلَواِقَعةُ ٱ 1
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  بَةَِِكاذِ  َكاِذبَةٌ  2
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ِةـَِِعـ؛ رَاِفػ َضةِِـَخافػِ  َخاِفَضٌة ؛ رَاِفَعةٌ  3
 الة التاء قواًل واحداً وقفاً: بإمِثـَلَـــٰـــَثةِِ ػػػَثةً ثَػلَػػػ   7
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ْلَمْيَمَنِة )معاً(ٱ ْلَمْيَمَنة )معاً(ٱ 8
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  )معاً( ٱْلَمْشَئَمةِِ ْلَمْشَئَمِة )معاً(ٱ 9
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِثـُلَّةِِ ثُػلَّةٌ  13
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةَِِمْوُضونَِ َمْوُضونَةٍ  15
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ِةـَِِهـػػػِكػػَوفَػػػ   ػػػِكَهةٍ َوفَػػػ   20
 بتنوين الكسر )فيهما( َوُحوٍر ِعينٍ  َوُحوٌر ِعينٌ  22
 اًل واحداً وقفاً: بإمالة التاء قو  ةِِ؛ َكِثيرَ  ِةـَِِهـػػػِكػػَوفَػػػ   ػػػِكَهٍة ؛ َكِثيَرةٍ َوفَػػػ   32
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوَِمْقُطوَعِةِ؛ََِمُْنوَعةِِ َمْقُطوَعٍة ؛ َمْمُنوَعةٍ  33
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوَِمْرُفوَعةِِ َمْرُفوَعةٍ  34
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِثـُلَّةِِ ثُػلَّةٌ  39
 حداً وقفاً: بإمالة التاء قواًل واِثـُلَّةِِ ثُػلَّةٌ  40
 بهمزة واحدة مكسورة )على اإلخبار( ِإنَّا َأِءنَّا 47
 بفتح الشين َشْربَ  ُشْربَ  55
 بإسقاط الهمزة الثانية َأفَػَريْػُتم َأفَػَرَءيْػُتم 58
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ةِِلنَّْشأَ ٱ لنَّْشَأةَ ٱ 62
 باإلمالة للكسائيِٱْْلُوِّلِ  أْلُوَلى  ٱ 62
 بإسقاط الهمزة الثانية َأفَػَريْػُتم مَأفَػَرَءيْػتُ  63
 الالـ في النوف مع مراعاة الغنة بإدغاـ َبل نَّْحنُ  َبْل َنْحنُ  67
 بإسقاط الهمزة الثانية َأفَػَريْػُتم َأفَػَرَءيْػُتم 68
 بإسقاط الهمزة الثانية َأفَػَريْػُتمْ  َأفَػَرَءيْػُتمْ  71
 اًل واحداً وقفاً: بإمالة التاء قو  ةَِِتْذِكرَ  َتْذِكَرةً  73
 بإسكاف الواو، وحذؼ األلف ِبَمْوِقعِ  ِبَمَواِقعِ  75
 وال يخفى إمالة التاء قوالً واحداً  ؛وقفاً: بالهاءَْوَجنَّتْ  َوَجنَّتُ  89
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 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِــَيْـَوَتْصِلػ َوَتْصِلَيةُ  94
 بإسكاف الهاء َلْهوَ  َلُهوَ  98

 
 لحديدا( سورة  57) 

 

 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  1
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  2
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  3
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـِستَّػ ِستَّةِ  4
 باإلمالة للكسائيِٱْسَتِوىِ  ْستَػَوى  ٱ 4
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  4
 بفتح التاء، وكسر الجيم تَػْرِجعُ  تُػْرَجعُ  5
 الدوري: باإلمالة رِ ٱلن ِها لنػََّهارِ ٱ لنػََّهارِ ٱ 6
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  6
 بحذؼ الواو َلَرؤؼٌ  َلَرُءوؼٌ  9
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً َِدرََجةِِ َدرََجةً  10
 باإلمالة للكسائيِٱْْلُْسِنِٰ ْلُحْسَنى  ٱ 10
 بضم الفاء وُ ػػػِعفُ فَػُيَضػػػ   ػػػِعَفوُ فَػُيَضػػػ   11
 وقفاً: باإلمالة للكسائي ىَترِِ تَػَرى 12
ــُكمُِ ػػػُكمُ ؛  ُبْشَرىػػػ   َيْسَعى   12 ِ؛ُِِبْشرِىــــ   باإلمالة للكسائيَِيْسِعى 
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  13
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِٱلرَّْحَةِِ لرَّْحَمةُ ٱ 13
 يباإلمالة للكسائِبَِلىِ  بَػَلى   14
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  يَةِِِفدْ  ِفْديَةٌ  15
ــُكمِْ ػػػُكمْ ػػػُكم ؛ َمْولَػػػ  َمْأَوىػػػ   15 ــُكمِ؛َِمْولِــــ   باإلمالة للكسائيَِمْأِوىــــ 
 بتشديد الزاي نَػزَّؿَ  نَػَزؿَ  16
ُهُم  أْلََمدُ ٱَعَلْيِهُم  16  وقفاً  ىاالهاء وصاًل، وكسر  بضم أْلََمدُ ٱَعَليػْ

نْػَيا )معاً( ؛ ٱ 20 لدُّ
نِْياِ ػػػوُ فَػتَػَرىػػػ   ــوُِِ)معاً(ٱلدُّ  باإلمالة للكسائيِ؛ِفـَََتِىــــ 



 فرش الجزء السابع والعشرين                                                                   الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 ائيقراءة الكس
 البيان

 الدوري أبو الحارث
 

                                                                                                                 243      

 

 

ْْلِخَرِة ٱَوزِيَنٌة ؛  20
 َوَمْغِفَرةٌ 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِ؛ َوَمْغِفرَ  ةِِْْلِخرَ ٱ؛  يَنةَِِوزِ 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  نَّةَِِوجَِ؛  ةَِِمْغِفرَ  َمْغِفَرٍة ؛ َوَجنَّةٍ  21
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  يَبةِِـُمِصػػ ُمِصيَبةٍ  22
ــُكمِْ ػػػُكمْ َءاتَػػػ   23  باإلمالة للكسائيَِءاتِــــــ 
 بفتح الباء الثانية والخاء ْلَبَخلِ ٱبِ  ْلُبْخلِ ٱبِ  24
 تاء قواًل واحداً وقفاً: بإمالة ال ةِِلنُّبُػوَّ ٱ لنُّبُػوَّةَ ٱ 26
 الدوري: باإلمالة ػػػرِِىمػػ  ػَءاثِــ ػػػرِِىمَءاثَػػػ   ػػػرِِىمَءاثَػػػ   27
 وقفاً: باإلمالة للكسائي يِسىـِبِعػ ِبِعيَسى 27

27 
 رَْأَفًة ؛ َورَْحَمًة ؛

 واحداً وقفاً: بإمالة التاء قواًل  َيةِِـَوَرْىَبانِػػػ؛ِِرَْأَفِةِ؛َِوَرْحَةِِ َوَرْىَبانَِيةً 
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 لمجاِدلةا( سورة  58) 
 

 الداؿ في السين بإدغاـ َقد سَِّمعَ  َقْد َسِمعَ  1
 وفتح الهاء ،وتشديد الظاء ،بفتح الياء ػػَهُروفَ َيظَّػػػ   ػِهُروفَ يُظَػػػ   2
 وفتح الهاء ،وتشديد الظاء ،بفتح الياء ػػَهُروفَ َيظَّػػػ   ػِهُروفَ يُظَػػػ   3
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً َِرقـََبةِِ َرقَػَبةٍ  3
 الدوري: باإلمالة ػػػِفرِينَ ػػ  ِكــَوِلْلػػ ػػػِفرِينَ َوِلْلَكػػػ   ػػػِفرِينَ َوِلْلَكػػػ   4
 الدوري: باإلمالة ػػػِفرِينَ ػػ  ِكــَوِلْلػػ ػػػِفرِينَ َوِلْلَكػػػ   ػػػِفرِينَ َوِلْلَكػػػ   5
ــوُِ ػػػوُ َأْحَصػػػ   6  إلمالة للكسائيباَِأْحِصــــ 
ِ؛َِِأْدِنِ  ؛  َأْدَنى   َنْجَوى   7  باإلمالة للكسائيََِنِْوى 

 ؛ ػػػَثٍة ؛ َخْمَسةٍ ثَػلَػػػ   7
 ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  َمةِِـػػػْلِقيَػػػ  ٱ؛ِـــَثِةِ؛ََِخَْسِةِثَػلَػػػ  

 باإلمالة للكسائيِٱلن ْجِوىِ  لنَّْجَوى  ٱ 8
 وقفاً: بالهاء؛ وال يخفى إمالة التاء قوالً واحداً  َيتْ ـَوَمْعِصػ َوَمْعِصَيتِ  8
 وقفاً: بالهاء؛ وال يخفى إمالة التاء قوالً واحداً  َيتْ ـَوَمْعِصػ َوَمْعِصَيتِ  9
 باإلمالة للكسائيَِوٱلتـ ْقِوىِ  لتػَّْقَوى  ٱوَ  9
 باإلمالة للكسائيِٱلن ْجِوىِ  لنَّْجَوى  ٱ 10
 باإلشماـ )معاً( ق يلْ  )معاً(يَل قِ  11
 )على االفراد(بإسكاف الجيم، وحذؼ األلف؛  ْلَمْجِلسِ ٱ ػػػِلسِ ْلَمَجػػػ  ٱ 11
 )فيهما( الشين بكسر نِشُزواْ ٱنِشُزوْا فَ ٱ نُشُزواْ ٱنُشُزوْا فَ ٱ 11
ــْكمِْ ػػػْكمْ َنْجَوىػ   12  باإلمالة للكسائيََِنْوِىــ 
 بخلٍف عنوبإمالة التاء اً: وقفَِصَدَقةِِ َصَدَقةً  12
ــْكمِْ ػػػْكمْ َنْجَوىػ   13  باإلمالة للكسائيََِنْوِىــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ُِجنَّةِِ ُجنَّةً  16
 الدوري: باإلمالة رِ ٱلنِّا لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 17
 السين بكسر َوَيْحِسُبوفَ  َوَيْحَسُبوفَ  18
ُهُم  نُ ػػلشَّْيطَػػػ  ٱَعَلْيِهُم  19  الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  بضم ػػنُ لشَّْيطَػػػ  ٱَعَليػْ
ــ مْ هػػػفَأَنَسػػػ   19  باإلمالة للكسائيِمِْهفَأَنِســــ 
يَمػػػ  ٱقُػُلوِبِهُم  22 يَمػػػ  ٱقُػُلوِبُهُم  ػػػنَ إْلِ  الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  بضم ػػػنَ إْلِ



 فرش الجزء الثامن والعشرين                                                                    الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة الكسائي
 البيان

 الدوري أبو الحارث
 

                                                                                                                 245      

 

 

 لحشرا( سورة  59) 
 

 الهاءبإسكاف  َوْىوَ  َوُىوَ  1
 الدوري: باإلمالة ػػػرِِىمْ ػػ  يِـــدِ  ػػػرِِىمْ ِديَػػػ   ػػػرِِىمْ ِديَػػػ   2
ــُهمُِ ػػػُهمُ فَأَتَػػػ   2  باإلمالة للكسائيِفَأَتِـــــ 
 الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  بضم بَ لرُّعُ ٱقُػُلوِبُهُم  لرُّْعبَ ٱقُػُلوِبِهُم  2
 العين بضم لرُُّعبَ ٱ لرُّْعبَ ٱ 2
 الباء بكسر بُِيوتَػُهم وتَػُهمبُػيُ  2
 الدوري: باإلمالة ػػػرِ ػػػ ـ ٱْْلَْبصِِ ػػػرِ أْلَْبَصػػػ  ٱ ػػػرِ أْلَْبَصػػػ  ٱ 2
ُهمُ  ءَ ْلَجاَل  ٱَعَلْيِهُم  3  الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  بضم ءَ ْلَجاَل  ٱ َعَليػْ
نْػَياٱ 3 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 اً: بإمالة التاء قواًل واحداً وقف ةِِْْلِخرَ ٱ ْْلِخَرةِ ٱ 3
 الدوري: باإلمالة رِ ٱلنِّا لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 3
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  َمةِِــػى  ؛ قَا   ةِِـلِينَػ َمةٍ ى  لِيَنٍة ؛ قَا   5

7 
 ْلُقْرَبى  ٱ؛  ْلُقَرى  ٱ
 ػػػُكمُ ؛ َءاتَػػػ   ْلَيَتاَمى  ٱ

 ػػػُكمْ نَػَهػػػ  

ِ؛ِٱْلُقرِِ ِ؛ِ؛َِِبِ ٱْلُقِرى  ٱْلَيَتاِمى 
ــُكمُِ ــُكمِْـنَِ؛َِِءاتِـــ   باإلمالة للكسائي ِهــــ 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِـةُِِدولَػػ ُدولَػػػةً  7
 الدوري: باإلمالة ػػػرِِىمْ ػػ ـ ِيِدِ  ػػػرِِىمْ ِديَػػػ   ػػػرِِىمْ ِديَػػػ   8
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً َِحاَجةِِ َحاَجةً  9
 بخلٍف عنوبإمالة التاء وقفاً: َِخَصاَصةِِ َخَصاَصةٌ  9
 بهمز الواو َرُؤؼٌ  َرُءوؼٌ  10
 الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  بضمِِذينَ ٱلَّ إِلْخَوانُِهُم  ِذينَ ٱلَّ إِلْخَوانِِهُم  11
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً َِرْىَبةِِ َرْىَبةً  13
 للكسائيباإلمالة  وقفاً:ُِقِرى ُقرىً  14
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ُُِمََصَنةِِ ُمَحصََّنةٍ  14
 السين بكسر َتْحِسبُػُهمْ  َتْحَسبُػُهمْ  14
ِ  َشتَّى   14  باإلمالة للكسائيَِشتِّ
 الدوري: باإلمالة رِ ٱلنِّا لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 17
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ــُهمِْ ػػػُهمْ فَأَنَسػػػ   19  باإلمالة للكسائيِفَأَنِســــ 
 الدوري: باإلمالة رِ ٱلنِّا لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 20
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  )معاً( اْْلَنَّةِِ )معاً(اْلَجنَِّة  20
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً َِخْشَيةِِ َخْشَيةِ  21
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً َِوٱلشََّهـــٰـــَدةِِ ػػػَدةِ لشََّهػػػ  ٱوَ  22
 الدوري: باإلمالة ِرئُ اْلِبا اْلَباِرئُ  اْلَباِرئُ  24
 باإلمالة للكسائيِٱْْلُْسِنِ  ْلُحْسَنى  ٱ 24
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  24

 
 لممتحنةا( سورة  60) 

 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  )معاً( ْلَمَوَدةِِٱبِ  )معاً(ْلَمَوَدِة ٱبِ  1
 مالة للكسائيباإل ِتيَمْرِضا َمْرَضاِتي 1
 الداؿ في الضاد بإدغاـ فَػَقد ضَّلَّ  فَػَقْد َضلَّ  1
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ــَمةِِػْلِقيَػػػ  ٱ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ 3
 وتشديد الصاد ،الياء والفاء بضم يُػَفصّْلُ  يَػْفِصلُ  3
 اً ووقفاً: بإمالة التاء قواًل واحد ،الهمزة بكسر ةِِِإْسوَ  ُأْسَوةٌ  4
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً َِحَسَنِةِ؛ِٱْلَعَداَوةِِ ْلَعَداَوةُ ٱَحَسَنٌة ؛  4
 فيو ألنو واوي ال إمالة وبدا وبدا 4
َنةً  5 نَػػػ ِفتػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـِفتػْ
 ووقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ،الهمزة بكسر ةِِِإْسوَ  ُأْسَوةٌ  6
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً َِحَسَنةِِ َنةٌ َحسَ  6
 باإلمالة للكسائي وقفاً: َعِسى َعَسى 7
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةَِِمَودَ  َمَوَدةً  7
َهػػػ   8 ــُكمُِ ػػػُكمُ يَػنػْ  باإلمالة للكسائيِيـَْنِهــــ 
 ري: باإلمالةالدو  ػػػرُِكمْ ػ ـ ِيِدِ  ػػػرُِكمْ ِديَػػػ   ػػػرُِكمْ ِديَػػػ   8
َهػػػ   9 ــُكمُِ ػػػُكمُ يَػنػْ  باإلمالة للكسائيِيـَْنِهــــ 
 الدوري: باإلمالة ػػػرُِكمْ ػ  يِــدِ  ػػػرُِكمْ ِديَػػػ   ػػػرُِكمْ ِديَػػػ   9
 الدوري: باإلمالة رِ ٱْلِكف ا ْلُكفَّارِ ٱ ْلُكفَّارِ ٱ 10
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 نبحذؼ الهمزة ونقل حركتها إلى السي َوَسُلوا َوْسئَػُلوا 10
 الدوري: باإلمالة رِ ٱْلِكف ا ْلُكفَّارِ ٱ ْلُكفَّارِ ٱ 11
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِْْلِخرَ ٱ ْْلِخَرةِ ٱ 13

 
 لصفا( سورة  61) 

 

 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  1
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ  ُموَسى   5
 باإلمالة للكسائي وقفاً: ِسىـِعيػ ِعيَسى 6
 باإلمالة للكسائي ػػػةِ ىػػػ  ٱلتـ ْورِِ ػػػةِ رَىػػػ  لتػَّوْ ٱ 6
 وكسر الحاء ،وألف بعدىا ،بفتح السين َساِحرٌ  ِسْحرٌ  6
ِ؛ِيُْدِعىِ  ؛ يُْدَعى   فْػتَػَرى  ٱ 7  باإلمالة للكسائيِٱفْـََتِى 
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  7
 باإلمالة للكسائي ْْلُِدىِ ٱبِ  ْلُهَدى  ٱبِ  9
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ةِِػػػرَ ِتَجػػػ   ةٍ ػػػرَ ِتَجػػػ   10
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـطَيّْبَػ طَيَّْبةً  12
 باإلمالة للكسائيَِوُأْخِرىِ  َوُأْخَرى   13
 باإلمالة للكسائي وقفاً: ِسىـِعيػ ِعيَسى 14
 الدوري: باإلمالة ِريأَنِصا أَنَصاِري أَنَصاِري 14
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  )معاً( ةِِـَفػػطَاى   )معاً(َفٌة طَاى   14

 
 لجمعةا( سورة  62) 

 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـْلِحْكَمػٱوَ  ْلِحْكَمةَ ٱوَ  2
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  3
 باإلمالة للكسائي ػػػةَ ىػػػ  ٱلتـ ْورِِ ػػػةَ لتػَّْورَىػػػ  ٱ 5
 الدوري: باإلمالة رِ ِماـْلِحػٱ ْلِحَمارِ ٱ ْلِحَمارِ ٱ 5
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِػػػدَ لشََّهػػػ  ٱوَ  ػػػَدةِ لشََّهػػػ  ٱوَ  8
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِٱْْلُُمَعةِِ ْلُجُمَعةِ ٱ 9
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 قفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوو  ةِِػػػرَ لتَّْجػػػ  ٱ؛  ةِِػػػرَ ِتَجػػػ   ػػػَرةِ لتَّْجػػػ  ٱػػػَرًة ؛ ِتَجػػػ   11
 

 لمنافقونا( سورة  63) 
 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ُِجنَّةِِ ُجنَّةً  2
 الشين بإسكاف ُخْشبٌ  ُخُشبٌ  4
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةُِِمَسنَّدَ  ُمَسنََّدةٌ  4
 السين بكسر َيْحِسُبوفَ  َيْحَسُبوفَ  4
 فاً: بإمالة التاء بخلٍف عنووقَِصْيَحةِِ َصْيَحةٍ  4
ِ  أَنَّى   4  باإلمالة للكسائيَِأّنِ
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  5
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِْلِعزَّ ٱ؛  يَنةِِْلَمدِ ٱ ْلِعزَّةِ ٱْلَمِديَنِة ؛ ٱ 8
 الذاؿبإدغاـ الالـ في  :الحارث وأب يَػْفَعْل َذِلكَ  يَػْفَعْل ذَِّلكَ  يَػْفَعْل َذِلكَ  9

 

 لتغابنا( سورة  64) 
 

 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  1
 باإلمالة للكسائي وقفاً: َوٱْستَـْغِنِ ْستَػْغَنىٱوَ  6
 باإلمالة للكسائيِبَِلىِ  بَػَلى   7
 الدوري: باإلمالة رِ ٱلنِّا لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 10
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  يَبةِِـُمِصػ ُمِصيَبةٍ  11
َنةٌ  15 نَػػ ِفتػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـِفتػْ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِػػػدَ لشََّهػػػ  ٱوَ  ػػػَدةِ لشََّهػػػ  ٱوَ  18

 

 لطالقا( سورة  65) 
 

؛ ػػػِحَشٍة ْلِعدََّة ؛ ِبَفػػػ  ٱ 1
 ُمبَػيػَّْنةٍ 

 : بإمالة التاء قواًل واحداً وقفاً  ةِِـُمبَػيػّْنَػ؛  ةِِـػػػِحَشػ؛ ِبَفػػػ   ةِِْلِعدَّ ٱ

 الباء بكسر بُِيوتِِهنَّ  بُػُيوتِِهنَّ  1
 الداؿ في الظاء بإدغاـ فَػَقد ظََّلمَ  فَػَقْد ظََلمَ  1
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 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِػػػدَ لشََّهػػػ  ٱ ػػػَدةَ لشََّهػػػ  ٱ 2
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  3
 ضمالبتنوين  ػػػِلغٌ بَػػػ   ػػػِلغُ بَػػػ   3

بفتح الراء، وضم ىاء الكناية، وال يخفى صلة  وهُ َأْمرَ  ےَأْمرِهِ  3
 ىاء الكناية بواو

 الداؿ في الجيم بإدغاـ َقد جََّعلَ  َقْد َجَعلَ  3
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِثـَلَـــٰـــَثةِِ ػػػَثةُ ثَػلَػػػ   4
 باإلمالة للكسائيُِأْخِرىِ  ُأْخَرى   6
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوَِسَعةِِ ةٍ َسعَ  7
ــوُِ ػػػوُ َءاتَػػػ   7  باإلمالة للكسائيَِءاتِــــ 
ــَهاَءاتِـِ ػػػَهاَءاتَػػػ   7  باإلمالة للكسائيِــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِقـَْريَةِِ قَػْريَةٍ  8

 اًل واحداً وقفاً: بإمالة التاء قو  َبةِِـػػػِقػَعػػػ   ػػػِقَبةُ َعػػػ   9

 
 لتحريما( سورة  66) 

 

 ووقف عليها بالهاء باإلمالة للكسائي؛ِتْ َمْرِضا َمْرَضاتَ  1
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  لَّةِِـَتِحػ َتِحلَّةَ  2
ــُكمِْ ػػػُكمْ َمْولَػػػ   2  باإلمالة للكسائيَِمْولِــــــ 
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  2
 بتخفيف الراء َعَرؼَ  َعرَّؼَ  3
 الداؿ في الصاد بإدغاـ د صََّغتْ قَ فػَ  ْد َصَغتْ قَ فػَ  4
ــوُِ ػػػوُ َمْولَػػػ   4  باإلمالة للكسائيَِمْولِــــــ 

َرِءي   َوِجْبرِيلُ  4  لُ َوَجبػْ
وال يخفى  ،وىمزة بعد الراء ،بفتح الجيم والراء

 المد المتصل
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـػكَ ػػػى  ْلَملَػػػ   ٱوَ  َكةُ ػػػى  ْلَملَػػػ   ٱوَ  4
 باإلمالة للكسائيَِعِسىِ  َعَسى   5
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ةِِػػػرَ ْلِحَجػػػ  ٱ ػػػَرةُ ْلِحَجػػػ  ٱ 6
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـَكػػػػى  َملَػػػ    َكةٌ ػػػى  َملَػػػ    6
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 التاء قواًل واحداً  وقفاً: بإمالةِتـَْوبَةِِ تَػْوبَةً  8
 باإلمالة للكسائي َيْسِعىِ ؛  َعِسىِ  ؛ َيْسَعى   َعَسى   8
ــُهمِْ ػػػُهمْ َوَمْأَوىػػػ   9  باإلمالة للكسائيَِوَمْأِوىــــ 
 بخلٍف عنومالة التاء وال يخفى  ؛وقفاً: بالهاء )معاً( تْ ْمَرأَ ٱ )معاً(ْمَرَأَت ٱ 10
 باإلشماـ ق يلْ و َوِقيلَ  10
 بخلٍف عنومالة التاء وال يخفى  ؛وقفاً: بالهاء تْ ْمَرأَ ٱ َرَأتَ مْ ٱ 11
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِٱْْلَنَّةِِ ْلَجنَّةِ ٱ 11
 وال يخفى إمالة التاء قوالً واحداً  ؛وقفاً: بالهاء تْ ــبْػنَػٱ بْػَنتَ ٱ 12
 ، وألف بعد التاءبفتح الكاؼ والتاء وَِكَتاِبوِ  وَُكُتِبوِ  12
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 لممكا( سورة  67) 
 

 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  1
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  2
 باإلمالة للكسائي )معاً( َتِرىِ  )معاً( تَػَرى   3
 وتشديد الواو ،بحذؼ األلف تَػَفوُّتٍ  ػػػُوتٍ تَػَفػػػ   3
 الالـ في التاء بإدغاـ ت ِرىِ َىل  َىْل تَػَرى   3
 الهاء بإسكاف َوْىوَ  َوُىوَ  4
 الداؿ في الزاي بإدغاـ َوَلَقد زَّيػَّنَّا َوَلَقْد زَيػَّنَّا 5
نَياٱ 5 نِيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 بإسكاف الهاء َوْىيَ  َوِىيَ  7
 باإلمالة للكسائيِبَِلىِ  بَػَلى   9
 الداؿ في الجيم بإدغاـ َءنَاَقد جَّا   َءنَاَقْد َجا   9
 الحاء بضم اً َفُسُحق اً َفُسْحق 11
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةَِِمْغِفرَ  َمْغِفَرةٌ  12
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  14
 باإلمالة للكسائيَِأْىِدىِ  َأْىَدى   22
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِػػػدَ أْلَفْػػػ ِ ٱوَ  ػػػَدةَ أْلَفْػػػ ِ ٱوَ  23
 باإلمالة للكسائيَِمِتِ  َمَتى   25
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِزُْلَفةِِ زُْلَفةً  27
يئْ  ِسيَئْت ؛ َوِقيلَ  27  باإلشماـ و ق يلْ ػْت ؛ ـس 
 بإسقاط الهمزة الثانية َأرَيْػُتمْ  َأرََءيْػُتمْ  28
 ؛ والمنفصل جليبإسكاف ياء اإلضافة َمِعي   َمِعيَ  28
 الدوري: باإلمالة ػػػِفرِينَ ػػػ ـ ٱْلكِِ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ 28
 تاءالياء بدؿ الب َفَسيَػْعُلُموفَ  َفَستَػْعُلُموفَ  29
 بإسقاط الهمزة الثانية َأرَيْػُتمْ  َأرََءيْػُتمْ  30
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 لقمما( سورة  68) 
 

 مع الغنة [مِ لقلٱنوف ]ف[ في واو ]و  بإدغاـ ْلَقَلمِ ٱوَّ  ف   ْلَقَلمِ ٱوَ  ف   1
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  َمةِِـبِِنْعػ بِِنْعَمةِ  2
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  7
َلى   15  باإلمالة للكسائيِتـُْتِلىِ  تُػتػْ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِٱْْلَنَّةِِ ْلَجنَّةِ ٱ 17
 بالضمتخلص من التقاء الساكنين  ْغُدواْ ٱَأُف  ْغُدواْ ٱَأِف  22
 خفى الغنةت وال ؛الالـ في النوف ـبإدغا َبل نَّْحنُ  َبْل َنْحنُ  27
 باإلمالة للكسائيَِعِسىِ  َعَسى   32
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِْْلِخرَ ٱ ْْلِخَرةِ ٱ 33
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو َغةِِـػػػِلػبَػػػ   ػػػِلَغةٌ بَػػػ   39
 قواًل واحداً  وقفاً: بإمالة التاء ـَمةِِػػْلِقيَػػػ  ٱ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ 39
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو َعةِِـػػػِشػَخػػػ   ػػػِشَعةً َخػػػ   43
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  لَّةِِذِ  ِذلَّةٌ  43
 باإلمالة للكسائيِنَاِدىِ  نَاَدى   48
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  48
 حداً وقفاً: بإمالة التاء قواًل وا َمةِِـنِْعػػ نِْعَمةٌ  49
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  49
ــوُِ ػػػوُ ْجَتبَػػػ  ٱفَ  50  باإلمالة للكسائيَِفٱْجَتبَـِـــ 
 الدوري: باإلمالة ػػػرِِىمْ ػػػ ـ ْبصِِبِأَ  ػػػرِِىمْ بِأَْبَصػػػ   ػػػرِِىمْ بِأَْبَصػػػ   51

 
 لحاقةا( سورة  69) 

 

 عنو وقفاً: بإمالة التاء بخلفٍ ِٱْْلَآقَّةِِ ْلَحآقَّةُ ٱ 1
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ٱْْلَآقَّةَِِما ْلَحآقَّةُ ٱَما 2
ــكَِ ػػػكَ َأْدرَىػػػ   3  باإلمالة للكسائيَِأْدرِىــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ٱْْلَآقَّةَِِما ْلَحآقَّةُ ٱَما 3
َبْت ثَُمودُ  4  التاء في الثاء بإدغاـ َكذََّبت ثَُّمودُ  َكذَّ
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 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو َعةِِْلَقارِ ٱبِ  ارَِعةِ ْلقَ ٱبِ  4
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  َيةِِــْلطَاِغػٱبِ  ْلطَاِغَيةِ ٱبِ  5
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـَعاتِيَػػ َعاتَِيةٍ  6
 داً وقفاً: بإمالة التاء قواًل واح ةِِـػػػِنيَػَوثََمػػػ   ػػػِنَيةَ َوثََمػػػ   7
 باإلمالة للكسائي وقفاً: فـَََتِى فَػتَػَرى 7
 باإلمالة للكسائيَِصْرِعىِ  َصْرَعى   7
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  يَةَِِخاوِ  َخاِويَةٍ  7
 الالـ في التاء بإدغاـ َتِرىِ فَػَهل  فَػَهْل تَػَرى   8
 باإلمالة للكسائي َتِرىِ  تَػَرى   8
 : بإمالة التاء قواًل واحداً وقفاً  ةِِـبَاِقيَػ بَاِقَيةٍ  8
َلوُ  9  وفتح الباء ،بكسر القاؼ وُ ِقبَػلَ  قَػبػْ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـْلَخاِطئَػػٱبِ  ْلَخاِطَئةِ ٱبِ  9
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـ؛ رَابِيَػػػػ ةَِِأْخذَ  َأْخَذًة ؛ رَابَِيةً  10
 ة للكسائيباإلمال وقفاً: َطِغا َطغَا 11
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  يَةِِْلَجارِ ٱ ْلَجارِيَةِ ٱ 11
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  َيةِِـ؛ َواِعػ ةَِِتْذِكرَ  َتْذِكَرًة ؛ َواِعَيةٌ  12
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِنـَْفَخةِِ نَػْفَخةٌ  13
 اًل واحداً وقفاً: بإمالة التاء قو  ةَِِواِحدَ  َواِحَدةٌ  13
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِدَكَّةِِ دَكَّةً  14
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةَِِواِحدَ  َواِحَدةً  14
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو َعةِِـْلَواِقػٱ ْلَواِقَعةُ ٱ 15
 بإسكاف الهاء فَػْهيَ  َفِهيَ  16
 قواًل واحداً  وقفاً: بإمالة التاء ةِِـَواِىيَػ َواِىَيةٌ  16
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـَِيـػػػنِػثََمػػػ   ػػػِنَيةٌ ثََمػػػ   17
 باإلمالة للكسائيََِتِْفىِ  َتْخَفى   18
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـَخاِفيَػ َخاِفَيةٌ  18
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  21
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  َيةِِــاِضػ؛ رَ  يَشةِِـِعػ ِعيَشٍة ؛ رَاِضَيةٍ  21
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  َيةِِـ؛ َعالِػ َجنَّةِِ َجنٍَّة ؛ َعالَِيةٍ  22
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 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  َيةِِـَدانِػ َدانَِيةٌ  23
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـَِيـْلَخالِػػػٱ ْلَخالَِيةِ ٱ 24
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـَِيـْلَقاِضػػٱ ْلَقاِضَيةَ ٱ 27
 باإلمالة للكسائيَِأَغِنِ  َأَغَنى   28
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـْلِسلَػسِ  ْلِسَلةٍ سِ  32
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِلََتْذِكرَ  لََتْذِكَرةٌ  48
 : بإمالة التاء بخلٍف عنووقفاً َِحْسَرةِِـلَِ َلَحْسَرةٌ  50
 الدوري: باإلمالة ػػػِفرِينَ ػػػػ  ـٱْلكِِ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ 50

 
 لمعارجا( سورة  70) 

 

 الدوري: باإلمالة ػػػِفرِينَ ػػػػػ  ـكِِـِلْلػ ػػػِفرِينَ ِلْلَكػػػ   ػػػِفرِينَ ِلْلَكػػػ   2
 تاء التأنيث بياء التذكير بدؿ يَػْعُرجُ  تَػْعُرجُ  4
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  َسَنةِِ؛  ةِِـَكػػػػى  ْلَملَػػػ   ٱ َكُة ؛ َسَنةٍ ػػػى  ْلَملَػػػ   ٱ 4
ــوُِ ػػػوُ َونَػَرىػػػ   7  باإلمالة للكسائيَِونَرِىــــ 
 الميم بفتح ػػػذٍ يَػْوَمػػػ   ػػػذٍ يَػْوِمػػػ   11
 باإلمالة للكسائيَِلِظىِ  َلَظى   15

ِِِ نَػزَّاَعةً  16 بتنوين الضم بدؿ تنوين الفتح، ووقفاً: بإمالة ِنـَزَّاَعة 
 التاء بخلٍف عنو

 باإلمالة للكسائي ش ِوىِ ـِللػػ ِللشََّوى   16
ِ  َوتَػَولَّى   17  باإلمالة للكسائيَِوتـََوّلِّ
 باإلمالة للكسائيِفََأْوِعىِ  فََأْوَعى   18
 ئيباإلمالة للكساِٱبـَْتِغىِ  بْػتَػَغى  ٱ 31
 )على اإلفراد( الثانيةاأللف  بحذؼ ػػػَدتِِهمْ َبَشَهػػػ   ػػػَداتِِهمْ َبَشَهػػػ   33
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً َِجنَّةِِ َجنَّةَ  38
 بإسكاف الصاد ُنْصبٍ  ُنُصبٍ  43
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو َعةِِـػػػِشػَخػػػ   ػػػِشَعةً َخػػػ   44
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  لَّةِِذِ  ِذلَّةٌ  44
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 نوح( سورة  71) 
 

 بالضمتخلص من التقاء الساكنين  ْعُبدواْ ٱَأُف  ْعُبدواْ ٱَأِف  3
 باإلمالة للكسائي وقفاً:ُِمَسمِّى ُمَسّمىً  4
 الدوري: باإلمالة انِِهمْ ذَِِءا َءاَذانِِهمْ  َءاَذانِِهمْ  7
 وإسكاف الالـ ،لثانيةبضم الواو ا َوُوْلُدهُ  َوَوَلُدهُ  21
 الدوري: باإلمالة ػػػِفرِينَ ػػػػ  ـٱْلكِِ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ 26
 بإسكاف ياء اإلضافة بَػْيِتيْ  بَػْيِتيَ  28

 
 لجنا( سورة  72)  

 

 باإلمالة للكسائيِتـََعاِّلِ  تَػَعاَلى   3
 التاء قواًل واحداً وقفاً: بإمالة  َبةِِـػػػِحػَصػػػ   ػػػِحَبةً َصػػػ   3
 باإلمالة للكسائيُِهِدىِ ـٱلِْ ْلُهَدى  ٱ 13
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو يَقةِِلطَّرِ ٱ لطَّرِيَقةِ ٱ 16
 لالـاالقاؼ وألف بعدىا وفتح  بفتح قَاؿَ  ُقلْ  20
 باإلمالة للكسائيِٱْرَتِضىِ  ْرَتَضى  ٱ 27
 باإلمالة للكسائيَِوَأْحِصىِ  َوَأْحَصى   28

 

 المزَّمل( سورة  73 )
 

 بالضمتخلص من التقاء الساكنين  نُقصْ ٱَأِو  نُقصْ ٱَأِو  3
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـنَاِشئَػ نَاِشَئةَ  6
 الدوري: باإلمالة رِ ٱلن ِها لنػََّهارِ ٱ لنػََّهارِ ٱ 7
 الباء بكسر َربّْ  َربُّ  9
 التاء قواًل واحداً وقفاً: بإمالة ِٱلنـَّْعَمةِِ لنػَّْعَمةِ ٱ 11
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوُِغصَّةِِ ُغصَّةٍ  13
 باإلمالة للكسائيِفـََعِصىِ  فَػَعَصى   16
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةَِِتْذِكرَ  َتْذِكَرةٌ  19
 باإلمالة للكسائيَِأْدِنِ  َأْدَنى   20
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 تاء قواًل واحداً وقفاً: بإمالة ال ةِِـَفػى  َوطَا   َفةٌ ى  َوطَا   20
 باإلمالة للكسائيَِمْرِضىِ  َمْرَضى   20

 
 لمدثرا( سورة  74) 

 

 بكسر الراء لرّْْجزَ ٱوَ  لرُّْجزَ ٱوَ  5
 الدوري: باإلمالة ػػػِفرِينَ ػػػػ  ٱْلِكـ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ 10
ــكَِ ػػػكَ َأْدرَىػػػ   27  باإلمالة للكسائيَِأْدرِىــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو َحةَِِلوَّا َلوَّاَحةٌ  29
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ْسَعةِِـتِػػػ ِتْسَعةَ  30
 باإلمالة للكسائي رِ ٱلنِّا لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 31
َنةً ػػػى  َملَػػػ    31 نَػ ةِِـَكػػػػى  َملَػػػ    َكًة ؛ ِفتػْ  داً وقفاً: بإمالة التاء قواًل واح ةِِـ؛ ِفتػْ
 باإلمالة للكسائي ى  ْكرِِذِ  ِذْكَرى   31

بفتح الذاؿ وألف بعدىا، وحذؼ ىمزة )أدبر(،  ِإذا َدبَػرَ  ِإْذ َأْدبَػرَ  33
 وفتح الداؿ فيها

ْحَدى 35  باإلمالة للكسائي وقفاً: ْحِدىإَلِ  إَلِ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـَرِىينَػػػ َرِىيَنةٌ  38
ــَنا اػػػنَ أَتَػػػ   47  باإلمالة للكسائيِأَتِــــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوَِشَفـــٰـــَعةِِ ػػػَعةُ َشَفػػػ   48
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِلتَّْذِكرَ ٱ لتَّْذِكَرةِ ٱ 49
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةُِِمْسَتنِفرَ  ُمْسَتنِفَرةٌ  50
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ةَِِقْسَورَ  َقْسَورَةٍ  51
 باإلمالة للكسائيِيـُْتِتىِ  يُػْؤَتى   52
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوُِمَنشََّرةِِ ُمَنشََّرةً  52
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِْْلِخرَ ٱ ْْلِخَرةَ ٱ 53
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةَِِتْذِكرَ  َتْذِكَرةٌ  54
 باإلمالة للكسائيِٱلتـ ْقِوىِ  ْقَوى  لتػَّ ٱ 56
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِاْلَمْغِفرَ  ْلَمْغِفَرةِ ٱ 56

 



 فرش الجزء التاسع والعشرين                                                                   لدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآفا  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة الكسائي
 البيان

 الدوري أبو الحارث
 

                                                                                                                 257      

 

 

 لقيامةا( سورة  75) 
 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ـَمةِِػػْلِقيَػػػ  ٱ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ 1
 حداً وقفاً: بإمالة التاء قواًل واِٱللَّوَّاَمةِِ للَّوَّاَمةِ ٱ 2
 السين بكسر أََيْحِسبُ  أََيْحَسبُ  3
 باإلمالة للكسائيِبَِلىِ  بَػَلى   4
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ــَمةِِػْلِقيَػػػ  ٱ ػػػَمةِ ْلِقيَػػػ  ٱ 6
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةَِِبِصيرَ  َبِصيَرةٌ  14
 باإلمالة للكسائيِأَْلِقىِ  أَْلَقى   15
 الالـ في التاء بإدغاـ َبل تُِّحبُّوفَ  ِحبُّوفَ َبْل تُ  20
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـْلَعاِجلَػٱ ْلَعاِجَلةَ ٱ 20
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِْْلِخرَ ٱ ْْلِخَرةَ ٱ 21
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِنَاِضرَ  نَاِضَرةٌ  22
 : بإمالة التاء قواًل واحداً وقفاً  ةِِنَاِظرَ  نَاِظَرةٌ  23
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِبَاِسرَ  بَاِسَرةٌ  24
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِفَاِقرَ  فَاِقَرةٌ  25
 باإلشماـْو ق يلْ  َوِقيلَ  27
 إدغاـ النوف في الراءال يخفى و  ؛بترؾ السكت َمن رَّاؽْ  رَاؽْ  سَمنْ  27
 باإلمالة للكسائيِىِ َصلِِّ َصلَّى   31
ِ  َوتَػَولَّى   32  باإلمالة للكسائيَِوتـََوّلِّ
 باإلمالة للكسائيِيـََتَمطِّىِ  يَػَتَمطَّى   33
 باإلمالة للكسائي ؛ِفََأْوِّلِ َِأْوِّلِ  ؛ فََأْوَلى   َأْوَلى   34
 باإلمالة للكسائيِِ؛ِفََأْوِّلِ َأْوِّلِ  ؛ فََأْوَلى   َأْوَلى   35
 السين بكسر أََيْحِسبُ  أََيْحَسبُ  36
 باإلمالة للكسائي وقفاً:ُِسِدى ُسدىً  36
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِنُْطَفةِِ نُْطَفةً  37
 خفى اإلمالةتوال  بدؿ الياء،تاء البِْمِنِ ـتُِ يُْمَنى   37
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوَِعَلَقةِِ َعَلَقةً  38
 مالة للكسائيباإلَِفَسوِّىِ  َفَسوَّى   38
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 باإلمالة للكسائيِٱْْلُنِثىِ  أْلُنَثى  ٱ 39
 باإلمالة للكسائيِٱْلَمْوِتىِ  ْلَمْوَتى  ٱ 40

 
 إلنسانا( سورة  76) 

 

 باإلمالة للكسائيِأَِتىِ  أََتى   1
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِنُْطَفةِِ نُْطَفةٍ  2
 باإلمالة للكسائي ػػػِفرِينَ ػػػػ  ـكِِـِلْلػ ػػػِفرِينَ ِلْلَكػػػ   ػػػِفرِينَ ِلْلَكػػػ   4

فيما  واإلدغاـ ؛وقفاً  اً بدؿ ألففيبتنوين الفتح،  ػػػِسالً َسلَػػػ   ػػػِسالْ َسلَػػػ   4
 جلي بعدىا

ــُهمِْ ػػػُهمْ ػػػُهُم ؛ َوَلقَّػػػ  فَػَوقَػػػ   11 ــــ  ــُهُمِ؛َِوَلقِّ َوِقــــ   باإلمالة للكسائيِفـَ
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوَِنْضَرةِِ َنْضَرةً  11
ــُهمِْ ػػػُهمْ َوَجَزىػػػ   12  باإلمالة للكسائيَِوَجزِىــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً َِجنَّةِِ َجنَّةً  12
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـَوَدانِيَػ َوَدانَِيةً  14
 إمالة التاء قواًل واحداً وقفاً: ب ةِِـػػػانِيَػبِػػػ َ  ػػػانَِيةٍ بِػػػ َ  15
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ضَّةِِـِفػ ِفضَّةٍ  15

خفاء عند واإل ؛وقفاً  اً بدؿ ألففيبتنوين الفتح،  قَػَوارِيراً كانت  قَػَوارِيراْ كانت  15
 جلي القاؼ التي بعدىا

 منقَػَوارِيراً  منقَػَوارِيرْا  16
فيما  ـواإلدغا ؛وقفاً  اً بدؿ ألففيبتنوين الفتح، 

 جلي بعدىا
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ضَّةِِـِفػ ِفضَّةٍ  16
ىِ  ُتَسمَّى   18  باإلمالة للكسائيُِتَسمِّ
َرؽٌ  21 َرؽٍ  ُخْضٌر َوِإْسَتبػْ  فيهماكسر البتنوين  ُخْضٍر َوِإْسَتبػْ
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ضَّةِِـِفػ ِفضَّةٍ  21
ــُهمَِْوَسقِِ ػػػُهمْ َوَسَقػػػ   21  باإلمالة للكسائيِــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوُِبْكَرةِِ ُبْكَرةً  25
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  َلةِِـْلَعاِجػٱ ْلَعاِجَلةَ ٱ 27
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةَِِتْذِكرَ  َتْذِكَرةٌ  29
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 لمرسالتا( سورة  77) 
 

ــكََِأْدرِى ػػػكَ َأْدرَىػػػ   14  باإلمالة للكسائيِــــ 
 باإلمالة للكسائي رٍ َقرِا قَػَرارٍ  21
 بتشديد الداؿ فَػَقدَّْرنَا فَػَقَدْرنَا 23
 وال يخفى إمالة التاء قوالً واحداً  ؛وقفاً: بالهاء تْ ـػػلَػػػػ  ِجَمػػ ػػَلتٌ ػػػ  ِجَمػػ 33
 العين بكسر َوِعُيوفٍ  َوُعُيوفٍ  41
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  48
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 لنبأا( سورة  78) 
 

 التاء في السين بإدغاـ َفَكاَنت سََّرابَا َفَكاَنْت َسَرابَا 20
 الذاؿ بتخفيف اً ِكَذاب اً ِكذَّاب 35
 النوف بضم ػػػنُ لرَّْحَمػػػ  ٱ ػػػنِ لرَّْحَمػػػ  ٱ 37
 واحداً  وقفاً: بإمالة التاء قوالً  ةِِـَكػػػػى  ْلَملَػػػ   ٱوَ  َكةُ ػػػى  ْلَملَػػػ   ٱوَ  38

 
 لنازعاتا( سورة  79) 

 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـلرَّاِجَفػٱ لرَّاِجَفةُ ٱ 6
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  فَةِِلرَّادِ ٱ لرَّاِدفَةُ ٱ 7
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  َفةِِـَواِجػػػ َواِجَفةٌ  8
 فاً: بإمالة التاء بخلٍف عنووق َعةِِـػػػِشػَخػػػ   ػػػِشَعةٌ َخػػػ   9
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِْلَحاِفرَ ٱ ْلَحاِفَرةِ ٱ 10
 (على اإلخبار)بحذؼ الهمزة األولى  ِإَذا َأِءَذا 11

 ةِِنَاِخرَ  َنِخَرةً  11
ووقفاً: بإمالة التاء قوالً  ،بزيادة ألف بعد النوف

 واحداً 
 لتاء بخلٍف عنووقفاً: بإمالة اَِكرَّةِِ َكرَّةٌ  12
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ِةِرَِـػَخاسِ  َخاِسَرةٌ  12
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِزَْجَرةِِ زَْجَرةٌ  13
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةَِِواِحدَ  َواِحَدةٌ  13
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِلسَّاِىرَ ٱبِ  لسَّاِىَرةِ ٱبِ  14
ــَكِ؛ُِموِسىِ  ػػػَك ؛ ُموَسى  تَػػػ  أَ  15  باإلمالة للكسائيِأَتِـــــ 
ــوُِ ػػػوُ نَاَدىػػػ   16  باإلمالة للكسائيِنَاِدىــــ 
 باإلمالة للكسائي وقفاً:ُِطِوى ُطوىً  16
 باإلمالة للكسائيَِطِغىِ  َطَغى   17
 باإلمالة للكسائيِتـَزَكِّىِ  تَػزَكَّى   18
 باإلمالة للكسائيِىِ فـََتْخشِِ فَػَتْخَشى   19
َرى  ٱػػػُو ؛ فََأرَىػػػ   20 ــُوِ؛ِٱْلُكْْبِىِ  ْلُكبػْ  باإلمالة للكسائيِفََأرِىــــ 
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 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِٱْْليَةِِ ْْليَةَ ٱ 20
 باإلمالة للكسائيَِوَعِصىِ  َوَعَصى   21
 باإلمالة للكسائيَِيْسِعىِ  َيْسَعى   22
 باإلمالة للكسائيِىِ فـََنادِِ فَػَناَدى   23
 باإلمالة للكسائيِٱْْلَْعِلىِ  أْلَْعَلى  ٱ 24
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِرَ خِ ْْل ٱ َرةِ خِ ْْل ٱ 25
 باإلمالة للكسائيَِوٱْْلُوِّلِ  أْلُوَلى  ٱوَ  25
َرةً  26 رَ  َلِعبػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةَِِلِعبػْ
 إلمالة للكسائيباِْخِشىِ ـيَِ َيْخَشى   26
ــَها ػػػَهابَػنَػػػ   27  باإلمالة للكسائيِبَنِــــ 
ــَها ػػػَهاَفَسوَّىػػػ   28  باإلمالة للكسائيَِفَسّوِىــــ 
ــَها ػػػَهاُضَحػػػ   29  باإلمالة للكسائيُِضِحــــ 
ــَهاَدحِِ ػػػَهاَدَحػػػ   30  باإلمالة للكسائيِــــ 
ــَهاَوَمرِْ ػػػَهاَوَمْرَعػػػ   31  باإلمالة للكسائيِِعـــ 
ــَها ػػػَهاَأْرَسػػػ   32  باإلمالة للكسائيَِأْرِســــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِٱلطَّآمَّةِِ لطَّآمَّةُ ٱ 34
َرى  ٱ 34  باإلمالة للكسائيِٱْلُكْْبِىِ  ْلُكبػْ
 باإلمالة للكسائيَِسِعىِ  َسَعى   35
 ائيباإلمالة للكسِيَِرىِ  يَػَرى   36
 باإلمالة للكسائيَِطِغىِ  َطَغى   37
نْػَياٱ 38 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
 باإلمالة للكسائيِٱْلَمْأِوىِ  ْلَمْأَوى  ٱ 39
 باإلمالة للكسائي وقفاً: ِهىـَونَِ َونَػَهى 40
 باإلمالة للكسائيَِهِوىِ ـٱلِْ ْلَهَوى  ٱ 40
 تاء قواًل واحداً وقفاً: بإمالة الِٱْْلَنَّةِِ ْلَجنَّةَ ٱ 41
 باإلمالة للكسائيِٱْلَمْأِوىِ  ْلَمْأَوى  ٱ 41
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِٱلسَّاَعةِِ لسَّاَعةِ ٱ 42
ــَها ػػػَهاُمْرَسػػػ   42  باإلمالة للكسائيُِمْرِســــ 
ــَهاذِ  ػػػَهاِذْكَرىػػػ   43  باإلمالة للكسائي ْكرِىــــ 
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ــَهاُمنتَِ ػػػَهاُمنتَػَهػػػ   44  باإلمالة للكسائيِِهــــ 
ــَها ػػػَهاَيْخَشػػػ   45  باإلمالة للكسائيََِيِْشــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِــَعِشيَّػ َعِشيَّةً  46
ــَها ػػػَهاُضَحػػػ   46  باإلمالة للكسائيُِضِحــــ 

 
 عبس( سورة  80) 

 

ِ  َوتَػَولَّى   1  ئيباإلمالة للكساَِوتـََوّلِّ
 باإلمالة للكسائيِٱْْلَْعِمىِ  أْلَْعَمى  ٱ 2
 باإلمالة للكسائيِيـَز كِّىِ  يَػزَّكَّى   3
 العين بضم فَػَتنَفُعوُ  فَػَتنَفَعوُ  4
 باإلمالة للكسائي ى  ْكرِِلذّْ ٱ لذّْْكَرى  ٱ 4
 باإلمالة للكسائيِٱْسَتِغَنِ  ْستَػْغَنى  ٱ 5
 باإلمالة للكسائيَِتَصدِّىِ  َتَصدَّى   6
 باإلمالة للكسائيِيـَز كِّىِ  يَػزَّكَّى   7
 باإلمالة للكسائيَِيْسِعىِ  َيْسَعى   8
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  9
 باإلمالة للكسائيََِيِْشىِ  َيْخَشى   9
 باإلمالة للكسائيِتـََلهِّىِ  تَػَلهَّى   10
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةَِِتْذِكرَ  َتْذِكَرةٌ  11
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ُِمَكرََّمةِِ َمةٍ ُمَكرَّ  13
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوَِمْرُفوَعِةِ؛ُِمطَهََّرةِِ َمْرُفوَعٍة ؛ ُمطَهََّرةٍ  14
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوَِسَفَرةِِ َسَفَرةٍ  15
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِبـََررَةِِ بَػَررَةٍ  16
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِْطَفةِِنُِ نُْطَفةٍ  19
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  َهةِِـػػػِكػػَوفَػػػ   ػػػِكَهةً َوفَػػػ   31
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِٱلصَّآخَّةِِ لصَّآخَّةُ ٱ 33
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةُِِمْسِفرَ  ُمْسِفَرةٌ  38
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِ؛ ُمْسَتْبِشرَ  ِةــَِِكـَضاِحػػ ِشَرةٌ َضاِحَكٌة ؛ ُمْسَتبْ  39
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 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ةَِِغبَػرَ  َغبَػَرةٌ  40
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو ةِِقَػتَػرَ  قَػتَػَرةٌ  41
 ٍف عنووقفاً: بإمالة التاء بخلِٱْلَكَفَرِةِ؛ِٱْلَفَجَرةِِ ْلَفَجَرةُ ٱْلَكَفَرُة ؛ ٱ 42

 
 لتكويرا( سورة  81) 

 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً َِدةِِوٱْلَمْوءُِ َدةُ وْلَمْوءُ ٱ 8
 بتشديد الشين ُنشَّْرتْ  ُنِشَرتْ  10
 العين بتخفيف ُسِعَرتْ  ُسعَّْرتْ  12
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِٱْْلَنَّةِِ ْلَجنَّةُ ٱ 13
 الدوري: باإلمالة ارِ وِِٱْلَِْ ْلَجَوارِ ٱ ْلَجَوارِ ٱ 16
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِقـُوَّةِِ قُػوَّةٍ  20
 (الراء والهمزة) باإلمالة للكسائيِرِِءاهُِ رََءاهُ  23
 بالظاء بدؿ الضاد ِبظَِنينٍ  ِبَضِنينٍ  24

 

 النفطارا( سورة  82) 
 

ــكَِ ػػػكَ َفَسوَّىػػػ   7  باإلمالة للكسائيَِفَسّوِىــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوُِصورَةِِ رَةٍ ُصو  8
 الالـ في التاء بإدغاـ َبل تَُّكذّْبُوفَ  َبْل ُتَكذّْبُوفَ  9
ــكَِ ػػػكَ َأْدرَىػػػ   17  باإلمالة للكسائيَِأْدرِىــــ 
ــكَِ ػػػكَ َأْدرَىػػػ   18  باإلمالة للكسائيَِأْدرِىــــ 

 

 لمطففينا( سورة  83) 
 

ا جَّارِ ْلفُ ٱ ْلُفجَّارِ ٱ 7  الدوري: باإلمالة رِ ٱْلُفجِّ
ــكَِ ػػػكَ َأْدرَىػػػ   8  باإلمالة للكسائيَِأْدرِىــــ 
َلى   13  باإلمالة للكسائيِتـُْتِلىِ  تُػتػْ
انَِرَِِّبل  رَافَ  سَبلْ  14  وال يخفى اإلدغاـ ؛بترؾ السكت 
 باإلمالة للكسائيِرِانَِ رَافَ  14
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 ة للكسائيباإلمال ارِ ٱْْلَْبرِِ أْلَبْػَرارِ ٱ 18
ــكَِ ػػػكَ َأْدرَىػػػ   19  باإلمالة للكسائيَِأْدرِىــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوَِنْضَرةِِ َنْضَرةَ  24
 لف بعدىااألبخاء مفتوحة و  َخاَتُموُ  ػػػُموُ ِختَػػػ   26
 الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  بضم نَقَلُبواْ ٱَأْىِلُهُم  نَقَلُبواْ ٱَأْىِلِهُم  31
 بإثبات ألف بعد الفاء فَاِكِهينَ  َفِكِهينَ  31
 الدوري: باإلمالة رِ ٱْلِكف ا ْلُكفَّارِ ٱ ْلُكفَّارِ ٱ 34
 الالـ في الثاء بإدغاـ َىل ثػُّوّْبَ  َىْل ثُػوّْبَ  36

 
 النشقاقا( سورة  84) 

 

وال  ،وتشديد الالـ ،وفتح الصاد ،الياء بضمَِوُيَصلِّىِ  َوَيْصَلى   12
 خفى اإلمالةت

 باإلمالة للكسائيِبَِلىِ  بَػَلى   15
 الباء بفتح لَتَػرَْكَبنَّ  لَتَػرَْكُبنَّ  19
ُهُم  ْلُقْرَءافُ ٱَعَلْيِهُم  21  الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  بضم ْلُقْرَءافُ ٱَعَليػْ

 
 لبروجا( سورة  85) 

 

 الدوري: باإلمالة رِ ٱلنِّا لنَّارِ ٱ لنَّارِ ٱ 5
 ءبإسكاف الها َوْىوَ  َوُىوَ  14
 الداؿ بكسر ْلَمِجيدِ ٱ ْلَمِجيدُ ٱ 15
ــكَِ ػػػكَ أَتَػػػ   17  باإلمالة للكسائيِأَتِــــ 
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 لطارقا( سورة  86) 
 

ــكَِ ػػػكَ َأْدرَىػػػ   2  باإلمالة للكسائيَِأْدرِىــــ 
 الميم بتخفيف َلَما َلمَّا 4
َلى 9  باإلمالة للكسائي وقفاً: تـُْبِلى تُػبػْ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِةِِقـُوَِّ قُػوَّةٍ  10
 الدوري: باإلمالة ػػػِفرِينَ ػػػ ـ ٱْلكِِ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ ػػػِفرِينَ ْلَكػػػ  ٱ 17

 
 ألعمىا( سورة  87) 

 

 باإلمالة للكسائي وقفاً: ٱْْلَْعِلى أْلَْعَلىٱ 1
 باإلمالة للكسائيَِفَسوِّىِ  َفَسوَّى   2
 اؿالد بتخفيف َقَدرَ  َقدَّرَ  3
 باإلمالة للكسائيِفـََهِدىِ  فَػَهَدى   3
 باإلمالة للكسائيِٱْلَمْرِعىِ  ْلَمْرَعى  ٱ 4
 باإلمالة للكسائيَِأْحِوىِ  َأْحَوى   5
 باإلمالة للكسائيِتَنِسىِ  تَنَسى   6
 باإلمالة للكسائيََِيِْفىِ  َيْخَفى   7
 باإلمالة للكسائي ى  رِِـِلْلُيْسػ ِلْلُيْسَرى   8
 باإلمالة للكسائي ى  ْكرِِلذَّ ٱ ى  لذَّْكرَ ٱ 9
 باإلمالة للكسائيََِيِْشىِ  َيْخَشى   10
 باإلمالة للكسائي وقفاً: ٱْْلَْشِقى أْلَْشَقىٱ 11
 باإلمالة للكسائي وقفاً: َيْصِلى َيْصَلى 12
َرى  ٱ 12  باإلمالة للكسائيِٱْلُكْْبِىِ  ْلُكبػْ
 باإلمالة للكسائيََِيِْيِ  َيْحَيى   13
 باإلمالة للكسائيِتـَزَكِّىِ  زَكَّى  تػَ  14
 باإلمالة للكسائيَِفَصلِّىِ  َفَصلَّى   15
 اءتالالـ في ال بإدغاـ َبل تػُّْؤثُِروفَ  َبْل تُػْؤثُِروفَ  16
نْػَياٱ 16 نِْيا لدُّ  باإلمالة للكسائيِٱلدُّ
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 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِْْلِخرَ ٱوَ  ْْلِخَرةُ ٱوَ  17
 باإلمالة للكسائيَِوأَْبِقىِ  َوأَبْػَقى   17
 باإلمالة للكسائيِٱْْلُوِّلِ  أْلُوَلى  ٱ 18
 باإلمالة للكسائيُِموِسىِ وَِ ُموَسى  وَ  19

 
 لغاشيةا( سورة  88) 

 

ــكَِ ػػػكَ أَتَػػػ   1  باإلمالة للكسائيِأَتِــــــ 
 احداً وقفاً: بإمالة التاء قواًل و  َيةِِــػػػِشػْلغَػػػ  ٱ ػػػِشَيةِ ْلغَػػػ  ٱ 1
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو َعةِِـػػػِشػَخػػػ   ػػػِشَعةٌ َخػػػ   2
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  َبةِِـ؛ نَاِصػ ةِِـَعاِملَػػ َعاِمَلٌة ؛ نَاِصَبةٌ  3
 باإلمالة للكسائيَِتْصِلىِ  َتْصَلى   4
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـَحاِميَػ َحاِمَيةً  4
 باإلمالة للكسائيُِتْسِقىِ  ُتْسَقى   5
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـَءانِيَػ َءانَِيةٍ  5
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  َمةِِـنَاِعػ نَاِعَمةٌ  8
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  َيةِِـرَاِضػ رَاِضَيةٌ  9
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـ؛ َعالِيَػػ َجنَّةِِ َجنٍَّة ؛ َعالَِيةٍ  10
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـػػػِغيَػلَػػػ   ػػػِغَيةً لَػػػ   11
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  يَةَِِجارِ  َجارِيَةٌ  12
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوَِمْرُفوَعةِِ َمْرُفوَعةٌ  13
 إمالة التاء بخلٍف عنووقفاً: بَِمْوُضوَعةِِ َمْوُضوَعةٌ  14
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً َِمْصُفوَفةِِ َمْصُفوَفةٌ  15
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً َِمْبُثوثَةِِ َمْبُثوثَةٌ  16
ِ  تَػَولَّى   23  باإلمالة للكسائيِتـََوّلِّ
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 لفجرا( سورة  89) 
 

 الثانيةالواو  بكسر ْلوِْترِ ٱوَ  ْلَوْترِ ٱوَ  3
ــوُِ ػػػوُ بْػتَػلَػػػ  ٱ 15 َتِلــــ   باإلمالة للكسائيِٱبـْ
ــوُِ ػػػوُ بْػتَػلَػػػ  ٱ 16 َتِلــــ   باإلمالة للكسائيِٱبـْ
 باإلشماـ ءَ ػػْاي  ـو جْ  ءَ ْاي  ػػَوجِ  23
ِ  لذّْْكَرى  ٱ؛  َوأَنَّى   23  باإلمالة للكسائي ْكِرىِ لذّْ ٱ؛  َوَأّنِ
 بفتح الذاؿ يُػَعذَّبُ  يُػَعذّْبُ  25
 الثاء بفتح يُوَثقُ  يُوِثقُ  26
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـنَّػْلُمْطَمى  ٱ نَّةُ ْلُمْطَمى  ٱ 27
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـ؛ َمْرِضيَػ ةِِـرَاِضيَػ رَاِضَيًة ؛ َمْرِضَيةً  28

 
 لبمدا( سورة  90) 

 

 السين بكسر أََيْحِسبُ  أََيْحَسبُ  5
 السين بكسر أََيْحِسبُ  بُ أََيْحسَ  7
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِٱْلَعَقَبةِِ ْلَعَقَبةَ ٱ 11
ــكَِ ػػػكَ َأْدرَىػػػ   12  باإلمالة للكسائيَِأْدرِىــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِٱْلَعَقَبةِِ ْلَعَقَبةَ ٱ 12
 الكاؼ بفتح َفكَّ  َفكُّ  13

ِِِ َرقَػَبةٍ  13 َبًة َِرقـَ
إمالة التاء قوالً واحداً ؛ وال يخفى فتحالين بتنو 

 وقفاً 

ـٌ  14 وفتح الميم من  ،وحذؼ األلف ،الهمزة بفتح َأْطَعمَ  ِإْطَعا
 غير تنوين

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً َِمْسَغَبةِِ َمْسَغَبةٍ  14
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً َِمْقَربَةِِ َمْقَربَةٍ  15
َربَةٍ  16 َربَةِِمَِ َمتػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِتـْ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ْلَمْرَحَةِِٱبِ  ْلَمْرَحَمةِ ٱبِ  17
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِٱْلَمْيَمَنةِِ ْلَمْيَمَنةِ ٱ 18



 فرش الجزء الثالثين                                                                             الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 قراءة الكسائي
 البيان

 الدوري أبو الحارث
 

                                                                                                                 268      

 

 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِٱْلَمْشَئَمةِِ ْلَمْشَئَمةِ ٱ 19

ووقفًا: بإمالة التاء قوالً  ؛بالواو بدؿ الهمزةُِموَصَدةِِ ُمْؤَصَدةٌ  20
 واحداً 

 
 لشمسا( سورة  91) 

 

ــَها ػػػَهاَوُضَحػػػ   1  باإلمالة للكسائيَِوُضِحـــــ 
ــَها ػػػَهاتَػلَػػػ   2  باإلمالة للكسائيِتَِلـــــ 
 الدوري: باإلمالة رِ اَوٱلن هِِ لنػََّهارِ ٱوَ  لنػََّهارِ ٱوَ  3
ــَها ػػػَهاػػػ  َجلَّ  3  باإلمالة للكسائيَِجلِّــــــ 
ــَها ػػػَهايَػْغَشػػػ   4  باإلمالة للكسائيِيـَْغِشــــ 
ــَها ػػػَهابَػنَػػػ   5  باإلمالة للكسائيِبَنِــــ 
ــَها ػػػَهاَطَحػػػ   6  باإلمالة للكسائيَِطِحــــ 
ــَها ػػػَهاَسوَّىػػػ   7  باإلمالة للكسائيَِسوِّىــــ 
ــَها ػػػَهاَوتَػْقَوىػػػ   8  باإلمالة للكسائيَِوتـَْقوِىــــ 
ػػػ   9 ــَها ػػػَهازَكَّ  باإلمالة للكسائيِزَّكِـــــ 
ــَها ػػػَهاَدسَّػػػ   10 ــــ   باإلمالة للكسائيَِدسِّ
َبْت ثَُمودُ  11  التاء في الثاء بإدغاـ َكذََّبت ثَُّمودُ  َكذَّ
ــَهاطَِـبِػ ػػػَهاِبطَْغَوىػػػ   11  باإلمالة للكسائي ْغوِىــــ 
ــَها ػػػَهاَأْشَقػػػ   12  باإلمالة للكسائيَِأْشِقــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوِنَاَقةِِ نَاَقةَ  13
ــَها ػػػَهاَوُسْقيَػػػ   13  باإلمالة للكسائيَِوُسْقيِـــــ 

ــَها ػػػَهاَفَسوَّىػػػ   14  يباإلمالة للكسائَِفَسّوِىــــ 

ــَها ػػػَهاُعْقبَػػػ   15  باإلمالة للكسائيُِعْقبِــــ 
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 لميلا( سورة  92) 
 

 باإلمالة للكسائيِيـَْغِشىِ  يَػْغَشى   1
 الدوري: باإلمالة رِ َوٱلن ِها لنػََّهارِ ٱوَ  لنػََّهارِ ٱوَ  2
 باإلمالة للكسائيَُِتَلِّىِ  َتَجلَّى   2
 للكسائيباإلمالة َِوٱْْلُنِثىِ  أْلُنَثى  ٱوَ  3
ِ  َلَشتَّى   4  باإلمالة للكسائيَِلَشتِّ
ِ؛َِِوٱت ِقىِ  تػََّقى  ٱ؛  وَ  َأْعَطى   5  باإلمالة للكسائيَِأْعِطى 
 باإلمالة للكسائي ْْلُْسِنِ ٱبِ  ْلُحْسَنى  ٱبِ  6
 باإلمالة للكسائي ُيْسِرىِ ـِلْلػ ِلْلُيْسَرى   7
 يباإلمالة للكسائَِوٱْستَـْغِنِ  ْستَػْغَنى  ٱوَ  8
 باإلمالة للكسائي ْْلُْسِنِ ٱبِ  ْلُحْسَنى  ٱبِ  9
 باإلمالة للكسائي ُعْسِرىِ ـِلْلػ ِلْلُعْسَرى   10
 باإلمالة للكسائيِتـََردِّىِ  تَػَردَّى   11
 باإلمالة للكسائيَِلْلُهِدىِ  َلْلُهَدى   12
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةَِِلْْلِخرَ  َلْْلِخَرةَ  13
 باإلمالة للكسائيَِوٱْْلُوِّلِ  َلى  أْلُو ٱوَ  13
 باإلمالة للكسائيِتـََلظِّىِ  تَػَلظَّى   14
ــَها ػػػَهاَيْصلَػػػ   15  باإلمالة للكسائيَِيْصِلـــــ 
 باإلمالة للكسائي وقفاً: ٱْْلَْشِقى أْلَْشَقىٱ 15
ِ  َوتَػَولَّى   16  باإلمالة للكسائيَِوتـََوّلِّ
 باإلمالة للكسائي اً:وقف ٱْْلَْتِقى أْلَتْػَقىٱ 17
 باإلمالة للكسائيِيـَتَـزَكِّىِ  يَػتَػزَكَّى   18
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  َمةِِــنِْعػ نِْعَمةٍ  19
 باإلمالة للكسائيُُِتِْزىِ  ُتْجَزى   19
 باإلمالة للكسائيِٱْْلَْعِلىِ  أْلَْعَلى  ٱ 20
 باإلمالة للكسائيِيـَْرِضىِ  يَػْرَضى   21
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 لضحىاسورة  ( 93) 
 

 باإلمالة للكسائيَِوٱلضُِّحىِ  لضَُّحى  ٱوَ  1
 باإلمالة للكسائيَِسِجىِ  َسَجى   2
 باإلمالة للكسائيِىِ َقلِِ قَػَلى   3
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةَِِوَلْْلِخرَ  َوَلْْلِخَرةُ  4
 باإلمالة للكسائيِْْلُوِّلِ ٱ أْلُوَلى  ٱ 4
 اإلمالة للكسائيبِىِ فـَتَـْرضِِ فَػتَػْرَضى   5
ـ َِ ػػػاَوى  فَػػػػ َ  6  باإلمالة للكسائيِىِ ـــاوِِفَـــ
 باإلمالة للكسائيِىِ فـََهدِِ فَػَهَدى   7
 باإلمالة للكسائيِفََأَغِنِ  فََأَغَنى   8
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـػبِِنْعمَ  بِِنْعَمةِ  11

 
 لشرحا( سورة  94) 

 ال خالف فييا
 

 لتينا ( سورة 95) 
 ال خالف فييا

 
 لعمقا( سورة  96) 

 

 باإلمالة للكسائيِىِ لََيْطغِِ لََيْطَغى   6
 (الراء الهمزة) باإلمالة للكسائيِاهُِرِءِِ رََءاهُ  7
 باإلمالة للكسائيِْستَـْغِنِ ٱ ْستَػْغَنى  ٱ 7
 باإلمالة للكسائيِىِ لرُّْجعِِٱ لرُّْجَعى  ٱ 8
 الثانية بإسقاط الهمزة َأرَْيتَ  َأرََءْيتَ  9
َهى   9  باإلمالة للكسائيِيـَْنِهىِ  يَػنػْ
 باإلمالة للكسائيَِصلِّىِ  َصلَّى   10
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 بإسقاط الهمزة الثانية َأرَْيتَ  َأرََءْيتَ  11
 باإلمالة للكسائيِىِ دِِهُِـْلِٱ ْلُهَدى  ٱ 11
 باإلمالة للكسائيِىِ لـ تـ ْقوِِٱب ْقَوى  ػتػَّ لَّ ٱب 12
 الهمزة الثانيةبإسقاط  َأرَْيتَ  َأرََءْيتَ  13
ِ  َوتَػَولَّى   13  باإلمالة للكسائيَِوتـََوّلِّ
 باإلمالة للكسائيِيَِرىِ  يَػَرى   14
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  َيةِِصْلَناٱبِ  ْلَناِصَيةِ ٱبِ  15

ػػػِذبٍَة ؛ نَاِصَيٍة ؛ َكػػػ   16
َِكٰـــِِةِِيَِنَاص َخاِطَئةٍ   لة التاء قواًل واحداً وقفاً: بإماِةِِـَخاِطئَػِةِ؛ِبَِـــذ؛

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـلزَّبَانِيَػٱ لزَّبَانَِيةَ ٱ 18
 

 لقدرا( سورة  97) 
 

َلةِ  1 َلةِِ لَيػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِلَيـْ
ــكَِ ػػػكَ َأْدرَىػػػ   2  باإلمالة للكسائيَِأْدرِىــــ 
َلةُ  2 َلةِِ لَيػْ  تاء قواًل واحداً وقفاً: بإمالة الِلَيـْ
َلةُ  3 َلةِِ لَيػْ  وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِلَيـْ
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِــَكػػػػى  ْلَملَػػػ   ٱ َكةُ ػػػى  ْلَملَػػػ   ٱ 4
 الالـ بكسر َمْطِلعِ  َمْطَلعِ  5

 
 لبينةا( سورة  98) 

 

 تاء قواًل واحداً وقفاً: بإمالة ال ةِِـْلبَػيػّْنَػٱ ْلبَػيػَّْنةُ ٱ 1
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوُِمَطهََّرةِِ ُمَطهََّرةً  2
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  َمةِِـقَػيّْػ قَػيَّْمةٌ  3
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـْلبَػيػّْنَػٱ ْلبَػيػَّْنةُ ٱ 4
 داً وقفاً: بإمالة التاء قواًل واح ةِِـْلَقيَّْمػٱ ْلَقيَّْمةِ ٱ 5
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  يَّةِِاْلَبرِ  اْلَبرِيَّةِ  6
 الدوري: باإلمالة رِ نِا نَارِ  نَارِ  6
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 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  يَّةِِْلَبرِ ٱ ْلَبرِيَّةِ ٱ 7
 

 لزلزلةا( سورة  99) 
 

 باإلمالة للكسائيَِأْوِحىِ  َأْوَحى   5
 ـباإلشما ػُدرُ ـي صْ  َيْصُدرُ  6
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنوَِذرَّةِِ َذرَّةٍ  7
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو َذرَّةِِ َذرَّةٍ  8

 
 

 لعادياتا( سورة  100) 
 ال خالف فييا

 
 لقارعةا( سورة  101) 

 

 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو َعةِِْلَقارِ ٱ ْلَقارَِعةُ ٱ 1
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو َعةِِْلَقارِ ٱَما  ْلَقارَِعةُ ٱَما  2
ــكَِ ػػػكَ َأْدرَىػػػ   3  باإلمالة للكسائيَِأْدرِىــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء بخلٍف عنو َعةِِْلَقارِ ٱَما  ْلَقارَِعةُ ٱَما  3
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  7
 حداً وقفاً: بإمالة التاء قواًل وا ةِِـ؛ رَاِضيَػ ةِِـِعيَشػ ِعيَشٍة ؛ رَاِضَيةٍ  7
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  يَةَِِىاوِ  َىاِويَةٌ  9
ــكَِ ػػػكَ َأْدرَىػػػ   10  باإلمالة للكسائيَِأْدرِىــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـَحاِميَػ َحاِمَيةٌ  11

 
 لتكاثرا( سورة  102) 

 

ــُكمُِـأَلِْ ػػػُكمُ أَْلَهػػػ   1  باإلمالة للكسائيِِهــــ 
 التاء بضم لَتُػَرُوفَّ  لَتَػَرُوفَّ  6
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 لعصرا( سورة  103) 
 ال خالف فييا

 
 ليمزةا( سورة  104) 

 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِ؛ُِلَمَزةُُِِِهََزةِِ ُىَمَزٍة ؛ ُلَمَزةٍ  1
 بتشديد الميم َجمَّعَ  َجَمعَ  2
 السين بكسر َيْحِسبُ  َيْحَسبُ  3
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِْْلَُطَمةِِٱ ْلُحَطَمةِ ٱ 4
ــكَِ ػػػكَ َأْدرَىػػػ   5  باإلمالة للكسائيَِأْدرِىــــ 
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِٱْْلَُطَمةِِ ْلُحَطَمةِ ٱ 5
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً ِٱْلُموَقَدةِِ ْلُموَقَدةُ ٱ 6
 : بإمالة التاء قواًل واحداً وقفاً  ةِِػػػدَ أْلَفْػػػ َ ٱ ػػػَدةِ أْلَفْػػػ َ ٱ 7

ووقفًا: بإمالة التاء قوالً  ؛بالواو بدؿ الهمزة ةُِِموَصدَ  َمْؤَصَدةٌ  8
 واحداً 

 العين والميم بضم ُعُمدٍ  َعَمدٍ  9
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً َِمدََّدةِِـمُِ ُمَمدََّدةٍ  9

 
 لفيلا( سورة  105) 

 

 بإمالة التاء بخلٍف عنووقفاً:  ةِِِبِحَجارَ  ِبِحَجارَةٍ  4
 

 قريش( سورة  106) 
 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ْحَلةِِرِ  رِْحَلةَ  2
 

 الماعون( سورة  107) 
 

 بإسقاط الهمزة الثانية َأرَْيتَ  َأرََءْيتَ  1
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 كوثرال( سورة  108) 
 ال خالف فييا

 
 الكافرون( سورة  109) 

 

 ةبإسكاف ياء اإلضاف َوِليْ  َوِليَ  6
 
 

 النصر( سورة  110) 
 ال خالف فييا

 
 المسد( سورة  111) 

 

 باإلمالة للكسائيَِأْغِنِ  َأْغَنى   2
 باإلمالة للكسائيَِسَيْصِلىِ  َسَيْصَلى   3
ِِِ َحمَّاَلةَ  4  ووقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ؛التاء بضمَِحَّاَلُة

 
 اإلخالص( سورة  112) 

 

 لواوبهمز ا ُكُفؤاً  ُكُفواً  4
 

 الفمق( سورة  113) 
 ال خالف فييا

 
 الناس( سورة  114) 

 

 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً  ةِِـْلِجنَّػٱ ْلِجنَّةِ ٱ 6
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 ( سورة الفاتحة 1) 
 ال خالف فييا

 
 ( سورة البقرة 2) 

 

 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  11
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  13
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  29
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  59
لَّةُ لٱَعَلْيِهُم  61 ُهُم  ذّْ  بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  ةُِٱلّذلََّعَليػْ
 بهمز الواو ُىُزؤاً  ُىُزواً  67
 بإسكاف الهاء فَػْهيَ  َفِهيَ  74
 تاءالياء بدؿ الب يَػْعُبُدوفَ  تَػْعُبُدوفَ  83
 بفتح الحاء والسين َحَسناً  ُحْسناً  83
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  85
 شماـباإلْق يلْ  ِقيلَ  91
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  91
 بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  ْلِعْجلَ ٱقُػُلوِبُهُم  ْلِعْجلَ ٱقُػُلوِبِهُم  93
َرِءي   ِلِجْبرِيلَ  97  قبل الياءىمزة زيادة و  ،بفتح الجيم والراء لَ ِلَجبػْ
َرِءي   َوِجْبرِيلَ  98  ءقبل الياىمزة زيادة و  ،بفتح الجيم والراء لَ َوَجبػْ
 بهمزة مكسورة بعد األلف وياء بعدىا يلَ ػػى  َوِمَكػػػ    لَ َوِميَكػػى   98
 الثانيةنوف الوضم بإسكاف النوف األولى،  ػػِطينُ لشَّيَػػ  ٱػػِكِن َولَػػػ   ػػِطينَ لشَّيَػػػ  ٱػػػِكنَّ َولَػػػ   102
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  112
 ةاإلضافبفتح ياء  َعْهِديَ  َعْهِدي 124
 اإلضافةبإسكاف ياء  بَػْيِتيْ  بَػْيِتيَ  125
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  137
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  139
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َلِتِهُم قِ  142 َلِتُهُم قِ  لَِّتيٱبػْ  بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  لَِّتيٱبػْ
 بحذؼ الواو َلَرُءؼٌ  َلَرُءوؼٌ  143
 ياءالء بدؿ تاالب تَػْعَمُلوفَ  يَػْعَمُلوفَ  144
 وتشديد الطاء وإسكاف العين بدؿ التاء بالياء َيطَّوَّعْ  َتَطوَّعَ  158
 )على اإلفراد( ؛بإسكاف الياء وحذؼ األلف لرّْيحِ ٱ لرّْيَاحِ ٱ 164
 بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  أْلَْسَبابُ ٱِبُهُم  أْلَْسَبابُ ٱِبِهُم  166
 بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  هللُ ٱيُرِيُهُم  هللُ ٱيُرِيِهُم  167
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  170
 بضم الراء ْلِبرُّ ٱلَْيَس  ْلِبرَّ ٱلَْيَس  177
 بفتح الواو وتشديد الصاد ُمَوص   ُموصٍ  182
 وتشديد الطاء وإسكاف العين بدؿ التاء بالياء َيطَّوَّعْ  َتَطوَّعَ  184
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  184
 بكسر الباء )معاً(ْلِبُيوَت ٱ )معاً(بُػُيوَت لْ ٱ 189

وحذؼ  ،وإسكاف القاؼ ،بفتح التاء األولى تَػْقتُػُلوُىمْ  ػػػِتُلوُىمْ تُػَقػػػ   191
 وضم التاء الثانية ،األلف

 ،وحذؼ األلف ،وإسكاف القاؼ ،بفتح الياء يَػْقتُػُلوُكمْ  ػػػِتُلُكمْ يُػَقػػػ   191
 وضم التاء

 بحذؼ األلف قَػتَػُلوُكمْ  ػػػتَػُلوُكمْ قَػػػ   191
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  204
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  206
 بحذؼ الواو َرُءؼٌ  َرُءوؼٌ  207
 بفتح السين لسَّْلمِ ٱ لسّْْلمِ ٱ 208
 بفتح التاء وكسر الجيم تَػْرِجعُ  تُػْرَجعُ  210
 بإسكاف الهاء َوْىَو ) الثالثة ( َوُىَو ) الثالثة ( 216
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  217
 بالثاء بدؿ الباء َكِثيرٌ  َكِبيرٌ  219
 بفتح الطاء والهاء وتشديدىما َيطَّهَّْرفَ  َيْطُهْرفَ  222
 بهمز الواو ُىُزؤاً  ُىُزواً  231
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 بضم التاء وألف بعد الميم ُتَمآسُّوُىنَّ  َتَمسُّوُىنَّ  236
 وألف بعد الميم بضم التاء ُتَمآسُّوُىنَّ  َتَمسُّوُىنَّ  237
 بدؿ الفتحبتنوين ضم ِوِ ِـَِوصيَّ َوِصيَّةً  240
 بضم الفاء الثانيةِوُ فَػُيَضػػ ػػعفُ  ػػِعَفوُ فَػُيَضػػ   245
 الخالصةبالصاد  َويَػْبُصطُ  بْصطي َوَ  245
ُهُم  ْلِقَتاؿُ ٱَعَلْيِهُم  246  بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  ْلِقَتاؿُ ٱَعَليػْ
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 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  255
 بإسكاف الهاء َوْىيَ  َوِىيَ  259

 ْنظُرٱوَ  يتسنَّ وصاًل:  رظُ نْ ٱوَ  يَػَتَسنَّوْ  259
ْيتسن ْ وقفاً: 

 تها وقفاً اثبإوصالً و السكت حذؼ ىاء ب

وإسكاف  ،بإبداؿ ىمزة القطع بهمزة وصل ْعَلمْ ٱقَاَؿ  قَاَؿ َأْعَلمُ  259
 جلي ءكسر ىمزة الوصل عند االبتداو  ؛الميم

 بإمالة التاء قواًل واحداً وقفاً: و  ؛بضم الراءِةِِبُربـْوَِ ِبَربْػَوةٍ  265
 بفتح النوف فَػَنِعمَّا فَِنِعمَّا 271
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  271
 بالنوف بدؿ الياء وإسكاف الراء َوُنَكفّْرْ  َوَيَكفّْرُ  271
 بكسر السين َيْحِسبُػُهمُ  َيْحَسبُػُهمُ  273
 بتشديد الصاد َتصَّدَُّقواْ  دَُّقواْ َتصَ  280
ِِِجتَــٰــرَِ ػػَرةً ِتَجػػ   282  بدؿ الفتحضم تنوين البِة 
َِِِحاضرَِ َحاِضَرةً  282  بدؿ الفتحضم تنوين البِة 
 بإسكاف الراء فَػيَػْغِفرْ  فَػيَػْغِفرُ  284
 بغنة وال يخفى اإلدغاـ ،بإسكاف الباء َويُػَعذّْْب مَّن َويُػَعذُّْب َمن 284
 بكسر الكاؼ وفتح التاء وألف بعدىا وَِكَتاِبوِ  وَُكُتِبوِ  285

 
 ( سورة آل عمران 3) 

 

َستُػْغَلُبوَف ؛  12
 َوُتْحَشُروفَ 

 تاءالياء بدؿ الب َسيُػْغَلُبوَف ؛ َوُيْحَشُروفَ 

 بفتح الهمزة لدّْينَ ٱَأفَّ  لدّْينَ ٱِإفَّ  19
 بإسكاف ياء اإلضافة َوْجِهيْ  َوْجِهيَ  20
 بحذؼ الواو َرُءؼٌ  وؼٌ َرءُ  30
 الداؿ بعدألف ممالة  ةاديحذؼ التاء، وز بِفـََناِداهُِ فَػَناَدْتوُ  39
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  39

 يَػْبُشُرؾَ  يُػَبشُّْرؾَ  39
ف الباء وضم الشين مع اسكإفتح الياء و ب

 تخفيفها، وال يخفى قلقة الباء
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الباء وضم الشين مع  فاسكإفتح الياء و ب يَػْبُشُرؾِ  يُػَبشُّْرؾِ  45
 تخفيفها، وال يخفى قلقة الباء

 بالنوف بدؿ الياء َونُػَعلُّْموُ  َويُػَعلُّْموُ  48
 بكسر الباء بُِيوِتُكمْ  بُػُيوِتُكمْ  49
 بالنوف بدؿ الياء األولى فَػنُػَوفّْيِهمْ  فَػيُػَوفّْيِهمْ  57
 بإسكاف الهاء )معاً(َلْهَو  )معاً(َلُهَو  62
 بكسر السين لَِتْحِسُبوهُ  لَِتْحَسُبوهُ  78
 بضم الراء يَأُمرُُكمْ  يَأُمرَُكمْ  80
ُغوَف ؛ يُػْرَجُعوفَ  83 ُغوَف ؛ تُػْرَجُعوفَ  يَػبػْ  ياءالتاء بدؿ الب تَػبػْ
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  85
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 بفتح التاء وكسر الجيم تَػْرِجعُ  تُػْرَجعُ  109

112 
لَُّة ٱَعَلْيِهُم   ؛لذّْ
ُهُم  ْلَمْسَكَنةُ ٱَعَلْيِهُم  ُهُم ؛  ٱلّذلَّةُ َعَليػْ  بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  ةُ ٱْلَمْسَكنَ َعَليػْ

 بفتح الواو ُمَسوَِّمينَ  ُمَسوِّْمينَ  125
 بضم القاؼ )معاً(قُػْرٌح  )معاً(قَػْرٌح  140
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  150
 بضم العين لرُُّعبَ ٱ لرُّْعبَ ٱ 151
 خفى اإلمالةتوال  ؛بالتاء بدؿ الياءِتـَْغِشىِ  يَػْغَشى   154
 بكسر الباء بُِيوِتُكمْ  بُػُيوِتُكمْ  154
ُهُم  ْلَقْتلُ ٱَعَلْيِهُم  154  بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفا ً  ْلَقْتلُ ٱَعَليػْ
 بالياء بدؿ التاء يَػْعَمُلوفَ  تَػْعَمُلوفَ  156
 بكسر الميم األولى ِمتُّمْ  ُمتُّمْ  157
 ياءالتاء بدؿ الب َتْجَمُعوفَ  ْجَمُعوفَ يَ  157
 بكسر الميم األولى ِمتُّمْ  ُمتُّمْ  158
 بضم الياء وفتح الغين يُػَغلَّ  يَػُغلَّ  161
 باإلشماـْو ق يلْ  َوِقيلَ  167
 بكسر السين َتْحِسَبنَّ  َتْحَسَبنَّ  169
 بكسر الهمزة هللَ ٱَوِإفَّ  هللَ ٱَوَأفَّ  171
 بضم القاؼ حُ ْلُقرْ ٱ ْلَقْرحُ ٱ 172
 بكسر السين َيْحِسَبنَّ  َيْحَسَبنَّ  178

وكسر الياء  ،وفتح الميم ،بضم الياء األولى يَُميػّْزَ  يَِميزَ  179
 الثانية مع التشديد

 بكسر السين َيْحِسَبنَّ  َيْحَسَبنَّ  180
 بكسر السين َتْحِسَبنَّ ؛ َتْحِسبَػنػَُّهمْ  َتْحَسَبنَّ ؛ َتْحَسبَػنػَُّهمْ  188

بتقديم )َوقُِتُلوْا ( المبني للمفعوؿ على  ػػتَػُلواْ َوقُِتُلوْا َوقَػػػ   ػػتَػُلوْا َوقُِتُلواْ َوقَػػػ   195
 )َوقَاتَػُلوْا ( المبني للفاعل
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 ( سورة النساء 4) 
 

 بكسر الهمزة َفإِلِمِّْو )معاً( َفِْلُمِّْو )معاً( 11
 لفبدؿ األوياء بعدىا  ،بكسر الصادِيُوِصي يُوَصى   12
 بكسر الباء ْلِبُيوتِ ٱ ْلبُػُيوتِ ٱ 15
 بضم الكاؼ ُكْرىاً  َكْرىاً  19
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25 
 ؛ ِت )معاً(ْلُمْحَصنَػػػ  ٱ

 بكسر الصاد ػػتٍ ُمْحَصنَػػػ  ؛  ِت )معاً(ْلُمْحِصنَػػػ  ٱ ػػتٍ ُمْحَصنَػػػ  

 بفتح الهمزة والصاد َأْحَصنَّ  ُأْحِصنَّ  25
 كة الهمزة إلى السين مع حذؼ الهمزةبنقل حر  َوَسُلواْ  َوْسئَػُلواْ  32
 بفتح الباء والخاء ْلَبَخلِ ٱبِ  ْلُبْخلِ ٱبِ  37
ـُهمُِ ػػُهمُ َءاتَػػػ   37  بإمالة األلف التي بعد التاءَِءاتِــــ 
 خفى اإلمالةتوال  ؛بفتح التاءَِتَسوِّىِ  ُتَسوَّى   42
 ىا وقفاً بضم الهاء وصاًل، وكسر  أْلَْرضَ ٱِبُهُم  أْلَْرضَ ٱِبِهُم  42
 بحذؼ األلف َلَمْسُتمُ  ػَمْسُتمُ لَػػػ   43
 بفتح النوف نَِعمَّا نِِعمَّا 58
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  61
 بالياء بدؿ التاء َيُكن َتُكن 73
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  77
ُهُم  ْلِقَتاؿُ ٱَعَلْيِهُم  77  بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  ْلِقَتاؿُ ٱَعَليػْ
 تاءالياء بدؿ الب يُْظَلُموفَ  وفَ ُتْظَلمُ  77
 باإلشماـْأ ص د قْ  َأْصَدؽُ  87
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  92

)فيهما( بثاء بدؿ الباء، وباء  الكسائيقرأ  )معاً(فَػَتثَبَُّتوْا  )معاً(فَػَتبَػيػَُّنوْا  94
 مشددة بدؿ الياء، وتاء بدؿ النوف

رُ  95 رَ  َغيػْ  بفتح الراء َغيػْ
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  108
 باإلشماـْأ ص د قْ  َأْصَدؽُ  122
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  124
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  125
 بضم النوف وكسر الزاي نُػزّْؿَ  نَػزَّؿَ  140
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  142
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 بالنوف بدؿ الياء نُػْؤتِيِهمْ  يُػْؤتِيِهمْ  152
 بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  أْلَنِبَيآءَ ٱَوقَػْتِلُهُم  أْلَنِبَيآءَ ٱُم َوقَػْتِلهِ  155
اَِْوَأْخِذُىُم  اْ لرّْبَػو  ٱَوَأْخِذِىُم  161  بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  ٱلّرِبو 
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  176

 
 المائدة( سورة  5) 

 

 بكسر الصاد معاً()ْلُمْحِصَناُت ٱوَ  )معاً(ْلُمْحَصَناُت ٱوَ  5
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  5
 بحذؼ األلف َلَمْسُتمُ  َمْسُتمُ لَػػػ   6
 بحذؼ األلف وتشديد الياءَِقسيَّةِِ ػِسَيةً قَػػػ   13
ُهُم  ْلبابَ ٱَعَلْيِهُم  23  بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  ْلبابَ ٱَعَليػْ
 اإلضافة، والمد الجائز جلي بإسكاف ياء ِإلَْيكَ  َيِدي   َيِدَي ِإلَْيكَ  28
 بضم الحاء ِللسُُّحتِ  ِللسُّْحتِ  42

45 
 أْلَنفَ ٱْلَعْيَن ؛ و ٱوَ 
لسّْنَّ  ٱأْلُُذَف ؛ وَ ٱو 

 ْلُجُروحَ ٱوَ 

أْلُُذُف  ٱأْلَنُف ؛ و ٱْلَعْيُن ؛ و ٱوَ 
 بالرفع في األلفاظ الخمسة ْلُجُروحُ ٱلسّْنُّ ؛ وَ ٱوَ 

 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  45
 بهمز الواو ُىُزؤاً  واً ُىزُ  57
 باإلمالة :الدوريالكسائي بكسر الراء، و  رِ َوٱْلُكفِّا ْلُكفَّارِ ٱوَ  ْلُكفَّارَ ٱوَ  57
 بهمز الواو ُىُزؤاً  ُىُزواً  58
 بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  تَ لسُّحُ ٱَوَأْكِلُهُم  لسُّْحتَ ٱَوَأْكِلِهُم  62
 بضم الحاء لسُُّحتَ ٱ لسُّْحتَ ٱ 62

 إْلْثمَ ٱقَػْوِلِهُم  63
 بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  تَ لسُّحُ ٱَوَأْكِلُهُم ؛  إْلْثمَ ٱقَػْوِلُهُم  لسُّْحتَ ٱَوَأْكِلِهُم 

 بضم الحاء لسُُّحتَ ٱ لسُّْحتَ ٱ 63
 بضم النوف َتُكوفُ  َتُكوفَ  71
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 بتخفيف القاؼ َعَقدتُّمُ  َعقَّدتُّمُ  89
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  104

التاء وكسر الحاء، وال يخفى أنو  الكسائيضم  ْسُتِحقَّ ٱ ْسَتَحقَّ ٱ 107
 يبتدئ بهمزة وصل مضمومة

ُهُم  نِ أْلَْولَيَػػػ  ٱَعَلْيِهُم  107  بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  نِ أْلَْولَيَػػػ  ٱَعَليػْ
 وكسر الحاء ،وألف بعدىا ،بفتح السين َساِحرٌ  ِسْحرٌ  110
 وصالً وإدغاـ الالـ في التاء  الياء،تاء بدؿ الب َىل تَّْسَتِطيعُ  َىْل َيْسَتِطيعُ  112
 بفتح الباء رَبَّكَ  رَبُّكَ  112
 ، واإلخفاء جليوتخفيف الزاي بإسكاف النوف، ُمنزُِلَها ُمنَػزُّْلَها 115
 وال يخفى المد الجائز ،بإسكاف الياء ِإَلَهْينِ  َوُأمّْي   َوُأمَّْي ِإَلَهْينِ  116
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  ُىوَ وَ  120

 
 األنعام( سورة  6) 

 

 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  3
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  13
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  14
 بفتح الياء وكسر الراء َيْصِرؼْ  ُيْصَرؼْ  16
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  17
 ءبإسكاف الها )معاً(َوْىَو  )معاً(َوُىَو  18
 بياء التذكير َيُكن َتُكن 23
َنتُػُهمْ  23 َنتَػُهمْ  ِفتػْ  بفتح التاء الثانية ِفتػْ
 بفتح الباء رَبػََّنا رَبػَّْنا 23
 بضم الباء ُنَكذّْبُ  ُنَكذّْبَ  27
 الثانيةبضم النوف  َنُكوفُ  َنُكوفَ  27
 تاءالياء بدؿ الب يَػْعِقُلوفَ  تَػْعِقُلوفَ  32
بُوَنكَ  33  بإسكاف الكاؼ وتخفيف الذاؿ وَنكَ ُيْكِذبُ  ُيَكذّْ
 بإسقاط الهمزة الثانية َأرَيْػَتُكمْ  َأرََءيْػَتُكمْ  40
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 بإسقاط الهمزة الثانية َأرَيْػُتمْ  َأرََءيْػُتمْ  46
ِدف ونْ  َيْصِدُفوفَ  46  باإلشماـْي ص 
 بإسقاط الهمزة الثانية َأرَيْػَتُكمْ  َأرََءيْػَتُكمْ  47
 بكسر الهمزةِنَّوُ ؛ فَإِ  وُ نَّ إِ  أَنَُّو ؛ فَأَنَّوُ  54
 اءً ياء األولى تبإبداؿ ال َولَِيْسَتِبينَ  َولَِتْسَتِبينَ  55

وضاد مكسورة مخففة بدؿ  ،بإسكاف القاؼ يَػْقضِ  يَػُقصُّ  57
 ، وال تخفى القلقلةالصاد

 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  57
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  60
 لهاءبإسكاف ا َوْىوَ  َوُىوَ  61
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  62
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  66
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  72
 بإسكاف الهاء )معاً(َوْىَو  )معاً(َوُىَو  73
 اإلضافةبإسكاف ياء  َوْجِهيْ  َوْجِهيَ  79
 وإسكاف الياء ،فتحهامع بتشديد الالـ  لَّْيَسعَ ٱوَ  ْلَيَسعَ ٱوَ  86

 َتِدهقػْ ٱ 90
 ْقتِد قلٱوصاًل: 
 قتدْ ٱوقفاً: 

 الهاء ىنا ىاء سكت على الراجح، وقد قرأ
 بإثباتها وقفًا، وحذفها وصالً الكسائي 

 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  97
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  98
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  99
 بضم الثاء والميم ثُُمرِهِ  ثََمرِهِ  99
 بإسكاف الهاء ْىوَ وَ  َوُىوَ  101
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  102
 بإسكاف الهاء )معاً(َوْىَو  )معاً(َوُىَو  103
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ُهُم  َكةَ ػػى  ْلَملَػػ   ٱِإلَْيِهُم  111 كَِإلَيػْ  بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  ةِِٱْلَملۤـٰـَـٰـى 
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  114
 ، واإلخفاء جليسكاف النوف وتخفيف الزايبإ ُمنَزؿٌ  ُمنَػزَّؿٌ  114
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  115
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  117
ـَ  119 ـَ  َحرَّ  ، وترقيق الراء جليبضم الحاء وكسر الراء ُحرّْ
 كسر التاء والهاءبزيادة ألف بعد الالـ، وب ےِرَسااَلتِوِ  كِرَسالََتوُ  124
 سكاف الهاءبإ َوْىوَ  َوُىوَ  127
 بالنوف بدؿ الياء َنْحُشُرُىمْ  َيْحُشُرُىمْ  128
 بياء التذكير بدؿ تاء التأنيث َيُكوفُ  َتُكوفُ  135
 بضم الزاي ِبُزْعِمِهمْ  ِبَزْعِمِهمْ  136
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  136
 بضم الزاي ِبُزْعِمِهمْ  ِبَزْعِمِهمْ  138
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  141
 بضم الثاء والميم ثُُمرِهِ  ثََمرِهِ  141
 بكسر الحاء ِحَصاِدهِ  َحَصاِدهِ  141
 بكسر الهمزة َوِإفَّ  َوَأفَّ  153
ِدف ونْ  )معاً(َيْصِدُفوَف  157  باإلشماـ )معاً( ي ص 
 بياء التذكير بدؿ تاء التأنيث يَْأتِيَػُهمُ  تَْأتِيَػُهمُ  158
 وتخفيف الراء ،الفاءبألف بعد  فَارَُقواْ  فَػرَُّقواْ  159
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  164
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  165
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 األعراف( سورة  7)  
 

 وضم الراء ،بفتح التاء َتْخُرُجوفَ  ُتْخَرُجوفَ  25
 بفتح السين َولَِباسَ  َولَِباسُ  26
ُهُم  ػػَلةُ لضَّلَػػ  ٱَعَلْيِهُم  30  ضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً ب ٱلضَّلَػػ ػػَلوُ َعَليػْ
 بكسر السين َوَيْحِسُبوفَ  َوَيْحَسُبوفَ  30
 وتخفيف التاء ،وإسكاف الفاء ،بياء بدؿ التاء يُػْفَتحُ  تُػَفتَّحُ  40
 بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  أْلَنْػَهارُ ٱَتْحِتُهُم  أْلَنْػَهارُ ٱَتْحِتِهُم  43
 بكسر العين نَِعمْ  نَػَعمْ  44
 فتحهامع بتشديد النوف  َأفَّ  َأف 44
َِِِلْعنَِ َلْعَنةُ  44  بإمالة التاء قواًل واحداً وقفًا: و  ؛بفتح التاءَِة
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 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  64
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  75
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  80
 بنقل حركة الهمزة إلى السين مع حذؼ الهمزة َوَسلِ  َوْسَئلِ  82
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  84
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  92

خفى توال  ؛وفتح الحاء ،بالياء بدؿ النوفِىِ ــيُوحِِ نُوِحي 109
 اإلمالة

 تاءالياء بدؿ الب يَػْعِقْلوفَ  تَػْعِقْلوفَ  109

بنونين األولى مضمومة والثانية ساكنة، مع  فَػنُػْنِجي فَػُنجّْيَ  110
 واإلخفاء جلي ؛إسكاف الياءتخفيف الجيم و 

ِديقْ  َتْصِديقَ  111  باإلشماـْت ص 
 

 الرعد( سورة  13) 
 

 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  3
 وتشديد الشين ،بفتح الغين يُػَغشّْي يُػْغِشي 3

َوَزرٌْع ؛ َوَنِخيٌل ؛  4
َوافٌ   ِصنػْ

َوافٍ   )في الثالثة(كسر البتنوين  َوَزرٍْع ؛ َوَنِخيٍل ؛ ِصنػْ

رُ َوغَ  4  بكسر الراء َوَغْيرِ  يػْ
 خفى اإلمالةتوال  ؛بالتاء بدؿ الياءُِتْسِقىِ  ُيْسَقى   4
 بالياء بدؿ النوف َويُػَفضّْلُ  َونُػَفضّْلُ  4
 (راخبعلى اإل)بهمزة واحدة مكسورة  ِإنَّا َأِءنَّا 5
 اً بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقف ْلَمُثاَلتُ ٱقَػْبِلُهُم  ْلَمُثاَلتُ ٱقَػْبِلِهُم  6
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  13
 بالياء بدؿ التاء لظُّْلَماتُ ٱَيْسَتِوي  لظُّْلَماتُ ٱَتْسَتِوي  16
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  16
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 بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  ْْلُْسِنِ ٱِلَربُِهُم  ْلُحْسَنى  ٱِلَربِِهُم  18
ُهُم  لَِّذيٱَعَلْيِهُم  30  م الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً بض لَِّذيٱَعَليػْ
 وتشديد الباء ،بفتح الثاء َويُػثَبّْتُ  َويُػْثِبتُ  39
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  41

 
 إبراىيم( سورة  14) 

 

 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  4
 وضم القاؼ ،وكسر الالـ ،بألف بعد الخاء َخاِلقُ  َخَلقَ  19
 ادبكسر الض أْلَْرضِ ٱوَ  أْلَْرضَ ٱوَ  19
 بإسكاف ياء اإلضافة ِليْ  ِليَ  22

تخلصاً وصاًل بإسكاف الياء، وال يخفى حذفها  ِلِعَباِديْ  ِلِعَباِديَ  31
 من التقاء الساكنين

 بكسر السين َتْحِسَبنَّ  َتْحَسَبنَّ  42
 بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  ْلَعَذبُ ٱيَْأتِيُهُم  ْلَعَذبُ ٱيَْأتِيِهُم  44
 بفتح الالـ األولى وضم الثانية لَتَػُزوؿُ  لِتَػُزوؿَ  46
 بكسر السين َتْحِسَبنَّ  َتْحَسَبنَّ  47
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 حجرال( سورة  15) 
 

 بتشديد الباء رُبََّما رُبََما 2
 بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  أْلََملُ ٱًويُػْلِهُهُم  أْلََملُ ٱًويُػْلِهِهُم  3
 تخلص من التقاء الساكنين بالضمو ؛ بكسر العين ُخُلوَىادْ ٱَوِعُيوٍف  ْدُخُلوَىاٱَوُعُيوٍف  45
 بكسر النوف يَػْقِنطُ  يَػْقَنطُ  56
 واإلخفاء جلي ؛بإسكاف النوف وتخفيف الجيم َلُمنُجوُىمْ  َلُمَنجُّوُىمْ  59
 بكسر الياء بُِيوتاً  بُػُيوتاً  82
 باإلشماـْف ٱص د ع ْصدَعْ ٱفَ  94

 
 نحلال( سورة  16) 

 

 ياءالتاء بدؿ الب ُتْشرُِكوفَ  ُيْشرُِكوفَ  1
 ياءالتاء بدؿ الب ُتْشرُِكوفَ  ُيْشرُِكوفَ  3
 بحذؼ الواو َلَرُءؼٌ  َلَرُءوؼٌ  7
 باإلشماـْق ص دْ  َقْصدُ  9
 بفتح الميم لنُُّجوـَ ٱوَ  لنُُّجوـُ ٱوَ  12
 بدؿ الضمبتنوين كسر  ُمَسخََّراتٍ  ُمَسخََّراتٌ  12
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  14
 بالتاء بدؿ الياء َتْدُعوفَ  َيْدُعوفَ  20
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  24
ُهُمِ لسَّْقفُ ٱَعَلْيِهُم  26  بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً ِلس ْقفُِٱَعَليـْ
 باإلشماـْو ق يلْ  َوِقيلَ  30
 بالياء بدؿ التاء يَأَتِيَػُهمُ  تَأَتِيَػُهمُ  33
 فتح النوفب فَػَيُكوفَ  فَػَيُكوفُ  40
 مالةباإلو  ؛وفتح الحاء ؛بالياء يدؿ النوفِيُوِحى نُوِحي 43
 بنقل حركة الهمزة إلى السين مع حذؼ الهمزة َفَسُلواُ  َفْسئَػُلواْ  43
 بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  أْلَْرضَ ٱِبُهُم  أْلَْرضَ ٱِبِهُم  45
 بحذؼ الواو َلَرُءؼٌ  َلَرُءوؼٌ  47
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 ياءال تاء بدؿالب تَػَرْواْ  يَػَرْواْ  48
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  58
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  60
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  63
 بكسر الباء بُِيوتاً  بُػُيوتاً  68
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  75
 بإسكاف الهاء )معاً(وْىو  )معاً(َوُىَو  76
 كحفص: ابتداءً مزة، وصاًل: بكسر اله ِإمََّهاِتُكمْ  ُأمََّهاِتُكمْ  78
 بكسر الباء بُِيوِتُكْم ؛ بُِيوتاً  بُػُيوِتُكْم ؛ بُػُيوتاً  80
ُهُم  ْلَقْوؿَ ٱِإلَْيِهُم  86  بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  ْلَقْوؿَ ٱِإلَيػْ
 بالياء بدؿ النوف َولََيْجزَِينَّ  َولََنْجزَِينَّ  96
 بإسكاف الهاء وْىوَ  َوُىوَ  97
 بفتح الياء والحاء يَػْلَحُدوفَ  يُػْلِحُدوفَ  103
 بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  للَّوُ ٱاَل يَػْهِديُهُم  للَّوُ ٱاَل يَػْهِديِهُم  104
 بإسكاف الهاء وْىوَ  َوُىوَ  125
 بإسكاف الهاء َلْهوَ  َلُهوَ  126
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 سراءاإل( سورة  17) 
 

 ءَ لَِنُسو   ػُػػواْ ػػػ  لَِيُسػػػ   7
، وحذؼ الواو وفتح الهمزة ؛بالنوف بدؿ الياء

 التي بعدىا

وضم وتخفيف  ،وإسكاف الباء ،بفتح الياء َويَػْبُشرُ  َويُػَبشَّرُ  9
 وال تخفى القلقة ؛الشين

 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  19

ُلَغنَّ  23 ُلَغا   يَػبػْ وال يخفى المد  ؛وكسر النوف ،بألف بعد الغين فّْ يَػبػْ
 الالـز

 فاء من غير تنوينبكسر ال ُأؼّْ  ُأؼ   23
 بالتاء بدؿ الياء ُتْسِرؼْ  ُيْسِرؼْ  33
 وضم الكاؼ مع التخفيف ،بإسكاف الذاؿ لَِيْذُكُرواْ  لَِيذَّكَُّرواْ  41
 ياءالتاء بدؿ الب تَػُقوُلوفَ  يَػُقوُلوفَ  42
 ياءالتاء بدؿ الب تَػُقوُلوفَ  يَػُقوُلوفَ  43
 راخببهمزة واحدة مكسورة على اإل نَّاإِ  َأِءنَّا 49
 بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  ةَِٱْلَوسيلَِرَبػُّْهُم  ْلَوِسيَلةَ ٱرَبِّْهُم  57
 بإسقاط الهمزة الثانية َأرَيْػَتكَ  َأرََءيْػَتكَ  62
 وال تخفى القلقلة؛ بإسكاف الجيم َورَْجِلكَ  َورَِجِلكَ  64
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  72
 نبإسكاف السي ِكْسَفاً  ِكَسَفاً  92
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  97
 راخببهمزة واحدة مكسورة على اإل ِإنَّا َأِءنَّا 98
 بنقل حركة الهمزة إلى السين مع حذؼ الهمزة َفَسلْ  َفْسَئلْ  101
 بضم التاء َعِلْمتُ  َعِلْمتَ  102

 
 كيفال( سورة  18) 

 

 التنوين جليوإخفاء بترؾ السكت؛  ِعَوجاً قَػيّْماً  قَػيّْماً  سِعَوجاً  1
 بفتح الياء وسكوف الباء وتخفيف وضم الشين َويَػْبُشرَ  َويُػَبشّْرَ  2
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 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  17
 بكسر السين َوَتْحِسبُػُهمْ  َوَتْحَسبُػُهمْ  18
 بضم العين رُُعباً  رُْعباً  18
 كسر التاء دوف تنوينبِِِِمْاَئةِ  ِمْائَةٍ  25
 بضم الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  أْلَنْػَهارُ ٱْحِتُهُم تَ  أْلَنْػَهارُ ٱَتْحِتِهُم  31
 بضم الثاء والميم ثُُمرٌ  ثََمرٌ  34
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  34
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  35
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  37
 بضم الثاء والميم بُِثُمرِهِ  بَِثَمرِهِ  42
 بإسكاف الهاء َوْىيَ  َوِىيَ  42
 بياء التذكير بدؿ تاء التأنيث َيُكن َتُكن 43
 وقفاً: بإمالة التاء قواًل واحداً و  ؛بكسر الواو ةِِلَـــٰـــيَِْلوِ ٱ ػػػَيةُ ْلَولَػػػ  ٱ 44
 بضم القاؼ ْلَحقُّ ٱ ْلَحقّْ ٱ 44
 قاؼبضم ال ُعُقباً  ُعْقباً  44
 د(بسكوف الياء وحذؼ األلف )باإلفرا لرَّْيحُ ٱ ػػػحُ لرّْيَػػػ  ٱ 45
 بهمز الواو ُىُزؤاً  ُىُزواً  56
 الثانية وفتح الالـ ،ضم الميمب ِلُمْهَلِكِهم ِلَمْهِلِكِهم 59
 بإسقاط الهمزة الثانية َأرَْيتَ  َأرََءْيتَ  63
 بكسر الهاءو  باإلمالة؛ِػػِنيوِ ػػ ـ أَنسِِ ػػِنيوُ أَنَسػػ   63
 الزائدة: بإثبات الياء وصالً  ےنَػْبغِ  نَػْبغِ  64
 بإسكاف ياء اإلضافة َمِعيْ  يَ َمعِ  67
 بياء مفتوحة بدؿ التاء، وفتح الراء لِيَػْغَرؽَ  لِتُػْغِرؽَ  71
 بضم الالـ َأْىُلَها َأْىَلَها 71
 بإسكاف ياء اإلضافة َمِعيْ  َمِعيَ  72
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 ياء اإلضافةبإسكاف  َمِعيْ  َمِعيَ  75
 مفتوحة ياءإبداؿ الهمزة و  ،بألف بعد الحاءِةَِِحاميَِ َئةٍ مِ حَ  86
 بضم السين لسُّدَّْينِ ٱ لسَّدَّْينِ ٱ 93
 بضم الياء وكسر القاؼ يُػْفِقُهوفَ  َقُهوفَ يَػفْ  93
 ألفاً فيهمابإبداؿ الهمزة  وجَ جُ َماوَ  ؛ وجَ جُ يَا وجَ جُ َمأْ وَ  ؛ وجَ جُ يَأْ  94
 بفتح الراء وألف بعدىا َخَراجاً  اً ْرجخَ  94
 بكسر السين َيْحِسُبوفَ  َيْحَسُبوفَ  104
 بهمز الواو ُىُزؤاً  ُىُزواً  106
َفدَ  109 َفدَ  تَػنػْ  بياء التذكير بدؿ تاء التأنيث يَػنػْ

 
 مريم( سورة  19) 

 

 بإسكاف الثاء يَرِثِْني ؛ َويَِرثْ  يَرِثُِني ؛ َويَِرثُ  6
 بنوف مفتوحة بدؿ التاء وألف بعدىا َخَلْقَناؾَ  َخَلْقُتكَ  9
 بكسر النوف ِنْسياً  َنْسياً  23
 بفتح التاء والقاؼ، وتشديد السين ػػَقطْ َتسَّػػ   ػػِقطْ َسػػ  تُ  25
 بضم الالـ قَػْوؿُ  قَػْوؿَ  34
 بكسر الباء َوِبِكّياً  َوُبِكّياً  58
 بفتح الذاؿ والكاؼ مع تشديدىما َيذَّكَّرُ  َيْذُكرُ  67
 بإسكاف النوف الثانية، وتخفيف الجيم نُػْنِجي نُػَنجّْي 72
 بإسقاط الهمزة الثانية َرْيتَ َأفػَ  َأفَػَرَءْيتَ  77
 بضم الواو الثانية، وإسكاف الالـ َوُوْلداً  َوَوَلداً  77
 بضم الواو، وإسكاف الالـ ُوْلداً  َوَلداً  88
 بياء التذكير بدؿ تاء التأنيث َيَكادُ  َتَكادُ  90
 بضم الواو، وإسكاف الالـ ُوْلداً  َوَلداً  91
 كاف الالـبضم الواو، وإس ُوْلداً  َوَلداً  92
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 طو( سورة  20) 
 

 بإسكاف ياء اإلضافة َوِليْ  َوِليَ  18
 للكسائي باإلمالةكسر السين؛ ووقفاً: ب ىوِِـِسػ ُسوىً  58
 بتشديد النوف ِإفَّ  ِإفْ  63
 بفتح الالـ، وتشديد القاؼ تَػَلقَّفْ  تَػْلَقفْ  69
 بكسر السين، وحذؼ األلف، وإسكاف الخاء ِسْحرٍ  َساِحرٍ  69
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 َوَواَعدتُّػػُكمْ  ػػُكمْ َوَواَعْدنَػػ   80
بتاء مضمومة بدؿ النوف وحذؼ األلف، وال 

 يخفى إدغاـ الداؿ في التاء
 بتاء مضمومة بدؿ النوف وحذؼ األلف ُتُكمْ َرَزقػْ  ػػػُكمْ َرَزقْػنَػػػ   81
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 بضم الميم ِبُمْلِكَنا ِبَمْلِكَنا 87
ْلَنا 87  بفتح الحاء والميم، مع تخفيف الميم َحَمْلَنا ُحمّْ
نَػُؤَّ  94 نَػُؤْـّ  يَػبػْ  بكسر الميم يَػبػْ
 ياءالتاء بدؿ الب تَػْبُصُرواْ  ْبُصُرواْ يػَ  96
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  112
 بضم التاء؛ وباإلمالةِتـُْرِضىِ  تَػْرَضى   130
 بياء التذكير بدؿ تاء التأنيث يَْأتِِهم تَْأتِِهم 133
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 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  4

ِىِ ِـِيُوحَِ نُوِحي 7
وأبدؿ الياء  النوف، وفتح الحاء بالياء بدؿ

 باإلمالة، و األخيرة ألفاً 
 بنقل حركة الهمزة إلى السين وحذؼ الهمزة َفَسُلواْ  َفْسئَػُلواْ  7
 بإسكاف ياء االضافة َمِعيْ  َمِعيَ  24
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  33
 بهمز الواو ُىُزؤاً  ُىُزواً  36
 وقفاً  ىا، وكسر  ضم الهاء وصالً ب لنَّارَ ٱُوُجوِىُهُم  لنَّارَ ٱُوُجوِىِهُم  39
ُهُم  ْلُعُمرُ ٱَعَلْيِهُم  44  وقفاً  ىاضم الهاء وصاًل، وكسر ب ْلُعُمرُ ٱَعَليػْ
 بكسر الجيم ِجَذاذاً  ُجَذاذاً  58
 بنقل حركة الهمزة إلى السين وحذؼ الهمزة َفَسُلوُىمْ  َفْسئَػُلوُىمْ  63
 نبكسر الفاء من غير تنوي ُأؼّْ  ُأؼ   67
 بياء التذكير بدؿ تاء التأنيث لُِيْحِصَنُكم لُِتْحِصَنُكم 80
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  94

ـٌ  95 بكسر الحاء، وإسكاف الراء، وحذؼ األلف؛  َوِحْرـٌ  َوَحَرا
 وترقيق الراء جلي

 ألفاً فيهمابإبداؿ الهمزة  وجُ جُ يَاُجوُج ؛ َوَما وجُ جُ َمأْ وَ ؛  وجُ جُ يَأْ  96
 بضم القاؼ، وحذؼ األلف، وإسكاف الالـ ُقلْ  ػػػلَ ػػػ  قَػ 112
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ِـ؛ ِبَسْكػ َسْكِرىِ   ػػػَرى  ِبُسَكػػػ   بفتح السين، وإسكاف الكاؼ، وحذؼ األلف؛  ِرى 

 وال تخفى اإلمالة 
   وقفاً  ىا، وكسر ضم الهاء وصالً ب ْلَحِميُم ٱرُُءوِسُهُم  ْلَحِميمُ ٱرُُءوِسِهُم  19
 الفتح تنوين بتنوين كسر بدؿ َوُلؤلؤٍ  َوُلؤُلؤاً   23
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 بفتح الهمزة  َأِذَف  ُأِذَف   39
 بكسر التاء  ػػِتُلوَف يُػَقػػػ   ػػػتَػُلوفَ يُػَقػػػ    39
 بإسكاف الهاء َوْىَي ؛ فَػْهيَ  َوِىَي ؛ َفِهيَ   45
 بالياء بدؿ التاء     يَػُعدُّوفَ  تَػُعدُّوفَ   47
 بإسكاف الهاء َوْىَي  َوِىيَ   48
 بإسكاف الهاء  َلْهَو  َلُهَو   58
 بإسكاف الهاء  ْهَو لَ  َلُهَو   64
  بحذؼ الواو  ُءؼٌ رَ لَ  َلَرُءوٌؼ    65
 بإسكاف الهاء  َوْىَو  َوُىَو   66
 بكسر السين  َمنِسكاً  َمنَسكاً    67
 بفتح التاء، وكسر الجيم  تَػْرِجُع  تُػْرَجُع   76
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 مؤمنونال( سورة  23) 
 

 اإلفراد(بحذؼ الواو )على  َصاَلتِِهمْ  َصَلَواتِِهمْ  9
ُرهُ  23  بكسر الراء والهاء ےَغْيرِهِ  كَغيػْ
 بكسر الالـ من غير تنوين ُكلّْ  ُكل   27
ُرهُ  32  بكسر الراء والهاء ےَغْيرِهِ  كَغيػْ
 بإمالة التاء قواًل واحداً وقفاً: بضم الراء؛ و ِةِِرُبـْوَِ رَبْػَوةٍ  50
 بكسر السين أََيْحِسُبوفَ  أََيْحَسُبوفَ  55
 بفتح الراء، وألف بعدىا َخَراَجاً  َخْرَجاً  72
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  72
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  78
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  79
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  80
 بهمزة واحدة مكسورة )على اإلخبار( ِإنَّا َأِءنَّا 82
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  88
 بضم الميم ػػػِلمُ َعػػػ   مِ ػػػلِ َعػػػ   92
 بفتح الشين والقاؼ، وألف بعدىما َشَقاَوتُػَنا ِشْقَوتُػَنا 106
 بضم السين ُسْخرِيّاً  ِسْخرِيّاً  110
 بكسر الهمزة ِإنػَُّهمْ  أَنػَُّهمْ  111
 بضم القاؼ، وحذؼ األلف، وإسكاف الالـ ُقلْ  ػػػلَ قَػػػ   112
 إلى السين وحذؼ الهمزةبنقل حركة الهمزة  َفَسل َفْسَئل 113
 بضم القاؼ، وحذؼ األلف، وإسكاف الالـ ُقلْ  ػػػلَ قَػػػ   114
 بفتح التاء، وكسر الجيم تَػْرِجُعوفَ  تُػْرَجُعوفَ  115
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 بكسر الصاد ػػػتِ ْلُمْحِصنَػػػ  ٱ ػػػتِ ْلُمْحَصنَػػػ  ٱ 4
ِِِسَِـــمَوٱخلٰــَـِ ػػػِمَسةَ لَخػػػ  ٱوَ  9  لتاءبضم اُِة
 بكسر السين َتْحِسُبوهُ  َتْحَسُبوهُ  11
 بكسر السين َوَتْحِسُبونَوُ  َوَتْحَسُبونَوُ  15
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 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  15
 بحذؼ الواو َرُءؼٌ  َرُءوؼٌ  20
 يكسر الصاد ػػػتِ ْلُمْحِصنَػػػ  ٱ ػػػتِ ْلُمْحَصنَػػػ  ٱ 23
 بالياء بدؿ التاء َيْشَهدُ  َتْشَهدُ  24
 وقفاً  ىاالهاء وصاًل، وكسر  بضم يُػَوفّْيُهُم اهللُ  فّْيِهُم اهللُ يُػوَ  25
 بكسر الباء بُِيوتاً ؛ بُِيوِتُكمْ  بُػُيوتاً ؛ بُػُيوِتُكمْ  27
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  28
 بكسر الباء بُِيوتاً  بُػُيوتاً  29
 بكسر الجيم ِجُيوِبِهنَّ  ُجُيوِبِهنَّ  31
 الكسائي باأللفا قرأىوقفاً:  أَيػَُّها أَيُّوَ  31
 وقفاً  ىاالهاء وصاًل، وكسر  بضم يُػْغِنُهُم اهللُ  يُػْغِنِهُم اهللُ  32
 بكسر الداؿ، وتخفيف الياء وىمزة بعدىا ءٌ ِدرّْي   ُدرّْيّّ  35
 بالتاء بدؿ الياء ُتوَقدُ  يُوَقدُ  35
 بكسر الباء بُِيوتٍ  بُػُيوتٍ  36
 بكسر السين َيْحِسُبوُ  َيْحَسُبوُ  39
 بألف بعد الخاء، وكسر الالـ، وضم القاؼ َخاِلقُ  َلقَ خَ  45
 بكسر الالـ ُكلّْ  ُكلَّ  45
 بكسر القاؼ والهاء مع الصلة كَ ػػػى  فَُأْولَػػػ    ےَويَػتَِّقوِ  كَ ػػػى  َويَػتػَّْقِو فَُأْولَػػػ    52
 بكسر السين َتْحِسَبنَّ  َتْحَسَبنَّ  57
 ثاءبفتح ال ػػػثَ ثَػلَػػػ   ػػػثُ ثَػلَػػػ   58
 بكسر الباء بُِيوَتُكْم ؛ بُِيوِت ؛ بُِيوتاً  بُػُيوتاً ؛بُػُيوَتُكْم؛ بُػُيوتِ  61
 حفص: كالهمزة ؛ ابتداءً  بكسر: وصالً  ِتُكمْ ػػػمََّهػػػ  إِ  ِتُكمْ ػػػُأمََّهػػػ   61

 

 فرقانال( سورة  25) 
 

 بإسكاف الهاء فَػْهيَ  َفِهيَ  5
َها 8 َها يَْأُكُل ِمنػْ  وف بدؿ الياءبالن نَْأُكُل ِمنػْ
 بالنوف بدؿ الياء َنْحُشُرُىمْ  َيْحُشُرُىمْ  17
 بالياء بدؿ التاء َيْسَتِطيُعوفَ  َتْسَتِطيُعوفَ  19
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 ػػػبَ َوثَُموداً َوَأْصَحػػػ   ػػػبَ َوثَُموَدْا َوَأْصَحػػػ   38
: وقفاً ؛ دغاـ، وال يخفى اإلفتحالوصاًل: بتنوين 
 اً ؿ التنوين ألفابدبإ

 بهمز الواو ُزؤاً ىُ  ُىُزواً  41
 بإسقاط الهمزة الثانية َأرَْيتَ  َأرََءْيتَ  43
 السين بكسر َتْحِسبُ  َتْحَسبُ  44
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوْىوَ  47
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوْىوَ  48
 بنوف مفتوحة بدؿ الباء َنْشراً  ُبْشراً  48
 تخفيفهامع اؼ وضم الك ،الذاؿ بإسكاف لَِيْذُكُرواْ  لَِيذَّكَُّرواْ  50
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوْىوَ  53
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوْىوَ  54
 بنقل حركة الهمزة إلى السين وحذؼ الهمزة َفَسلْ  َفْسَئلْ  59
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  60
 تاءالياء بدؿ الب يَْأُمُرنَا تَْأُمُرنَا 60
 لفاأل وحذؼ ،السين والراء بضم ُسُرجاً  ِسَراجاً  61
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوْىوَ  62
 بترؾ الصلة ِفيِو ُمَهاناً  ُمَهاناً  ےِفيوِ  69
 بعد الياء التي أللفابحذؼ  َوُذرّْيَِّتَنا ػػػِتَناَوُذرّْيَّػػػ   74
 وتخفيف القاؼ ،لالـاوإسكاف  ،الياء بفتح َويَػْلَقْوفَ  َويُػَلقَّْوفَ  75

 
 الشعراء( سورة  26) 

 

 سكاف الهاءبإ َلْهوَ  َلُهوَ  9
 الهاء مع الصلة بكسر َوَأَخاهُ  ےَأْرِجوِ  َأْرِجْو َوَأَخاهُ  36
 باإلشماـْو ق يلْ  َوِقيلَ  39
 العين بكسر نَِعمْ  نَػَعمْ  42
 وتشديد القاؼ ،الالـ بفتح تَػَلقَّفُ  تَػْلَقفُ  45
 زاد ىمزة مفتوحة )على االستفهاـ( َمنُتمْ َءاءَ  َءاَمنُتمْ  49
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 العين بكسر ِعُيوفٍ وَ  َوُعُيوفٍ  57
 ياء اإلضافة بإسكاف َمِعيْ  َمِعيَ  62
 بإسكاف الهاء َلْهوَ  َلُهوَ  68
 بإسقاط الهمزة الثانية َأفَػَريْػُتم َأفَػَرَءيْػُتم 75
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  78
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  80
 باإلشماـْو ق يلْ  َوِقيلَ  92
 الهاءبإسكاف  َلْهوَ  َلُهوَ  104
 وال يخفى المد المنفصل ؛ياء اإلضافة بإسكاف ِإالَّ  َأْجِري   َأْجِرَي ِإالَّ  109
 ياء اإلضافة بإسكاف َمِعيْ  َمِعيَ  118
 بإسكاف الهاء َلْهوَ  َلُهوَ  122
 وال يخفى المد المنفصل ؛ياء اإلضافة بإسكاف ِإالَّ  َأْجِري   َأْجِرَي ِإالَّ  127
 العين بكسر فٍ َوِعُيو  َوُعُيوفٍ  134
 لالـاوإسكاف  ،الخاء بفتح َخْلقُ  ُخُلقُ  137
 بإسكاف الهاء َلْهوَ  َلُهوَ  140
 وال يخفى المد المنفصل ؛ياء اإلضافة بإسكاف ِإالَّ  َأْجِري   َأْجِرَي ِإالَّ  145
 العين بكسر َوِعُيوفٍ  َوُعُيوفٍ  147
 الباء بكسر بُِيوتاً  بُػُيوتاً  149
 بإسكاف الهاء َلْهوَ  َلُهوَ  159
 وال يخفى المد المنفصل ؛ياء اإلضافة بإسكاف ِإالَّ  َأْجِري   َأْجِرَي ِإالَّ  164
 بإسكاف الهاء َلْهوَ  َلُهوَ  175
 وال يخفى المد المنفصل ؛ياء اإلضافة بإسكاف ِإالَّ  َأْجِري   َأْجِرَي ِإالَّ  180
 السين بإسكاف ِكْسفاً  ِكَسفاً  187
 بإسكاف الهاء َلْهوَ  َلُهوَ  191
 بتشديد الزاي نَػزَّؿَ  نَػَزؿَ  193
 الحاء بفتح لرُّوحَ ٱ لرُّوحُ ٱ 193
 النوف بفتح أْلَِمينَ ٱ أْلَِمينُ ٱ 193
 بإسقاط الهمزة الثانية َأفَػَرْيتَ  َأفَػَرَءْيتَ  205
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 بعد الداؿ : بزيادة ياءوقفاً  ےَوادِ  َوادِ  18
 الكاؼ بضم َفَمُكثَ  َفَمَكثَ  22
 بتخفيف الالـ )للتفصيل: راجع األصوؿ( ْسُجُدواْ ٱَأال يَا  َأالَّ َيْسُجُدواْ  25

 ِإلَْيِهمْ  ےفَأَْلِقوِ  فَأَْلِقْو ِإلَْيِهمْ  28
وال يخفى مد الصلة  ؛الهاء مع الصلة بكسر

 الكبرى
ــن ے َػػػِن َءاتَػػػ   36  خفى اإلمالةتوال  مطلقاً؛حذؼ الياء بَِءاتِــــــ 
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  42
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  43
 بالتاء بدؿ النوف األولى، وضم التاء الثانية وُ ػنَّ لَػتُػبَػيّْتُػػ لَُنبَػيّْتَػنَّوُ  49
 بالتاء بدؿ النوف األولى، وضم الالـ الثانية نَّ لَتَػُقولُ  لَنَػُقوَلنَّ  49
 لالـاوفتح  ،الميم بضم ُمْهَلك َمْهِلك 49
 الباء بكسر بُِيوتُػُهمْ  بُػُيوتُػُهمْ  52
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 بالتاء بدؿ الياء ُتْشرُِكوفَ  ُيْشرُِكوفَ  59
 بياء ساكنة، وحذؼ األلف )باإلفراد( لرّْيحَ ٱ ػػػحَ لرّْيَػػػ  ٱ 63
 بنوف مفتوحة بدؿ الباء َنْشراً  ُبْشراً  63

 ة واحدة مكسورة على اإلخبار،بهمز  ِإنػََّنا ػػنَّاأَى   67
 ونوف مفتوحة بعد النوف األولى

 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  78

 َءاُتوهُ  أََتوهُ  87
، وال يخفى وضم التاء ،ألف بعد الهمزة بزيادة

 أّف الواو تصبح مدية
 بكسر السين َتْحِسبُػَها َتْحَسبُػَها 88
 بإسكاف الهاء َوْىيَ  َوِىيَ  88
 بدؿ التاءياء الب يَػْعَمُلوفَ  تَػْعَمُلوفَ  92

 

 قصصال( سورة  28) 
 

َِويَِرىِ  َونُِريَ  6
بياء مفتوحة بدؿ النوف، وفتح الراء، وألف 

 مدية بدؿ الياء، وباإلمالة
 بضم النوف فيهما ػػنُ ػػمػػ  ِفْرَعوُف ؛ َوىػػ   ػػنَ ػػمػػ  ِفْرَعوَف ؛ َوىػػ   6
 ؿبضم الدا َوُجُنوُدُىَما َوُجُنوَدُىَما 6
 بضم الحاء، وإسكاف الزاي َوُحْزناً  َوَحَزناً  8
 وقفاً  ىاالهاء وصاًل، وكسر  بضم ْمَرأَتَػْينِ ٱُدونُِهُم  ْمَرأَتَػْينِ ٱُدونِِهُم  23
ِدرْ  ُيْصِدرَ  23  باإلشماـْي ص 
 بإمالة التاء قوالً واحداً وقفاً: بكسر الجيم؛ و  َوةِِِجذْ  َجْذَوةٍ  29
 م الراءبض لرُّْىبِ ٱ لرَّْىبِ ٱ 32
 بإسكاف ياء اإلضافة َمِعيْ  َمِعيَ  34
 بإسكاف القاؼ؛ وال تخفى القلقلة ُيَصِدْقِني ُيَصِدقُِني 34
 بالياء بدؿ التاء َيُكوفُ  َتُكوفُ  37
 بفتح الياء، وكسر الجيم يَػْرِجُعوفَ  يُػْرَجُعوفَ  39
ُهُم  ْلُعُمرُ ٱَعَلْيِهُم  45  وقفاً  ىاكسر الهاء وصاًل، و  بضم ْلُعُمرُ ٱَعَليػْ
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  56
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 وصاًل: بكسر الهمزة؛ ابتداًء: كحفض ِإمَّْها ُأمَّْها 59
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  61
 بإسكاف الهاء وصالً  ثُمَّ ْىوَ  ثُمَّ ُىوَ  61
ُهُم  ْلَقوؿُ ٱَعَلْيِهُم  63  وقفاً  ىاالهاء وصاًل، وكسر  بضم ْلَقوؿُ ٱَعَليػْ
 باإلشماـْو ق يلْ  يلَ َوقِ  64
ُهُم  ءُ أْلَنَبا  ٱَعَلْيِهُم  66  وقفاً  ىاالهاء وصاًل، وكسر  بضم ءُ أْلَنَبا  ٱَعَليػْ
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  70
 الهمزة الثانية بإسقاط َأرَيْػُتمْ  َأرََءيْػُتمْ  71
 الهمزة الثانية بإسقاط َأرَيْػُتمْ  َأرََءيْػُتمْ  72
 وقفاً  ىاالهاء وصاًل، وكسر  بضم ْلُمْجرُِموفَ ٱُذنُوِبُهُم  ْجرُِموفَ ْلمُ ٱُذنُوِبِهُم  78

ىكذا لو الوقف اضطراراً أو اختباراً على الياء،  َوْيَكَأفَّ ؛ َوْيَكأَنَّوُ  َوْيَكَأفَّ ؛ َوْيَكأَنَّوُ  82
 ، للتفصيل راجع األصوؿ(وييْ )

 بضم الخاء، وكسر السين َلُخِسفَ  َلَخَسفَ  82
 

 العنكبوترة ( سو  29) 
 

 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  5
 بالتاء بدؿ الياء تَػَرْواْ  يَػَرْواْ  19
 بإمالة التاء قواًل واحداً وقفاً: بضم التاء؛ و َِمَوَدةِِ َمَوَدةَ  25
 بزيادة ىمزة استفهاـ نَُّكمْ أَى   ِإنَُّكمْ  28
يَػنَّوُ  32  فيف الجيمبإسكاف النوف الثانية، وتخ لَُننِجيَػنَّوُ  لَنُػَنجّْ
ۤيءْ  ءَ ِسي   33  باإلشماـْس 
 بإسكاف النوف وتخفيف الجيم؛ واإلخفاء جلي ُمنُجوؾَ  ُمَنجُّوؾَ  33

: وقفاً ، واإلخفاء جلي؛ فتحالوصاًل: بتنوين  َوثَُموداً َوَقد َوثَُموَدْا َوَقد 38
 اً ؿ التنوين ألفابدبإ

 بكسر الباء ْلِبُيوتِ ٱ ْلبُػُيوتِ ٱ 41
 بالتاء بدؿ الياء ْدُعوفَ تَ  َيْدُعوفَ  42
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  42
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َْءاَيتْ  ػػػتٌ َءايَػػػ   50
بحذؼ األلف التي بعد الياء )على اإلفراد(؛ 

 ويقف عليها بالهاء
 بإسكاف ياء اإلضافة ػػِعَباِديْ يَػػ   ػػِعَباِديَ يَػػ   56

ئَػنػَُّهم 58 ؿ ابدإالواو، و  وتخفيف ،لباءبثاء ساكنة بدؿ ا لَُنْثوِيَػنػَُّهم لَُنبَػوّْ
 الهمزة ياءً 

 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  60
 بإسكاف الهاء َلْهيَ  َلِهيَ  64
 بإسكاف الالـ َوْلَيَتَمتػَُّعواْ  َولَِيَتَمتػَُّعواْ  66

 

 رومال( سورة  30) 
 

 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  5
 بفتح التاء، وضم الراء َتْخُرُجوفَ  ُتْخَرُجوفَ  19
 بفتح الالـ التي قبل الميم ػػػَلِمينَ ِلْلَعػػػ   ػػػِلِمينَ ِلْلَعػػػ   22
 بإسكاف الهاء َوْىَو )الثالثة( َوُىَو )الثالثة( 27
 بزيادة ألف بعد الفاء، وتخفيف الراء فَارَُقواْ  فَػرَُّقواْ  32
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  35
 بكسر النوف يَػْقِنُطوفَ  يَػْقَنُطوفَ  36
 بالتاء بدؿ الياء ُتْشرُِكوفَ  ُيْشرُِكوفَ  40
 بحذؼ األلف، وإسكاف الياء )على اإلفراد( لرّْيحَ ٱ ػػػحَ لرّْيَػػػ  ٱ 48
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  50
 وقفاً: بإثبات الياء الزائدة ےػػدِ ِبَهػػػ   ػػدِ ِبَهػػػ   53

َضْعٍف )معاً( ؛  54
 َضْعفاً 

 م الضاد )وجهاً واحداً(بض ُضْعٍف )معاً( ؛ ُضْعفاً 

 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  54
 

 لقمان( سورة  31) 
 

 بهمز الواو ُىُزؤاً  ُىُزواً  6
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  9
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 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  13
 بكسر الياء ػػػبُػَنيّْ يَػػػ   ػػػبُػَنيَّ يَػػػ   13
 الياء بكسر ػػػبُػَنيّْ يَػػػ   ػػػبُػَنيَّ يَػػػ   16
 بكسر الياء ػػػبُػَنيّْ يَػػػ   ػػػبُػَنيَّ يَػػػ   17
 بزيادة ألف بعد الصاد، وتخفيف العين ُتَصاِعرْ  ُتَصعّْرْ  18

ِِِ نَِعَموُ  20 وتاء مربوطة منونة بالفتح بدؿ  ،العين بإسكاف نْعَمًة
 واإلخفاء جلي )على اإلفراد(؛ الهاء

 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  21
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  22
 بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء جلي َويُنِزؿُ  َويُػنَػزّْؿُ  34

 
 سجدةال( سورة  32) 

 

 بهمزة واحدة مكسورة )على اإلخبار( ِإنَّا َأِءنَّا 10
 باإلشماـْو ق يلْ  َوِقيلَ  20
 بكسر الالـ، وتخفيف الميم ِلَما َلمَّا 24

 

 حزاباأل( سورة  33) 
 

 بفتح التاء الهاء ػػػَهُروفَ َتظَػػػ   ػػِهُروفَ ػػ  ُتظَػ 4
ـَ  13 ـَ  ُمَقا  بفتح الميم َمَقا
 بكسر الباء بُِيوتَػَنا بُػُيوتَػَنا 13
 بكسر السين َيْحِسُبوفَ  َيْحَسُبوفَ  20
 بإمالة التاء قواًل واحداً وقفاً: بكسر الهمزة؛ و  ةِِِإْسوَ  ُأْسَوةٌ  21
 وقفاً  ىاالهاء وصاًل، وكسر  بضم لرُُّعبَ ٱِبُهُم قُػُلو  لرُّْعبَ ٱقُػُلوِبِهُم  26
 بضم العين لرُُّعبَ ٱ لرُّْعبَ ٱ 26
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 بالياء بدؿ التاء َويَػْعَملْ  َوتَػْعَملْ  31
 بالياء بدؿ النوف يُػْؤتَِها نُػْؤتَِها 31
 بكسر القاؼ؛ وترقيق الراء جلي َوِقْرفَ  َوقَػْرفَ  33
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 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوْىوَ  2

ـِ  ػػِلمِ َعػػ   3  َعالَّ
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 وبعدىا ألف
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 بإسكاف الهاء ْىوَ وَ  َوُىوَ  23
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  26
 بإسكاف الهاء فَػُهَو ؛ َوُىوَ  فَػُهَو ؛ َوُىوَ  39
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 بالنوف بدؿ الياء َنْحُشُرُىْم ؛ نَػُقوؿُ  َيْحُشُرُىْم ؛ يَػُقوؿُ  40
 بإسكاف الهاء فَػْهَو ؛ َوْىوَ  فَػُهَو ؛ َوُىوَ  47
 ياء اإلضافة؛ والمنفصل جلي بإسكاف ِإالَّ  َأْجِري   َأْجِرَي ِإالَّ  47
 بهمز الواو مع المد المتصل لتػََّنآُؤشُ ٱ لتػََّناُوشُ ٱ 52
يلْ  َوِحيلَ  54  باإلشماـْو ح 

 
 فاطر( سورة  35) 

 

 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوْىوَ  2
ُر  3  لفظ الجاللة وال يخفى ترقيق لالـبكسر الراء،  اهللَغْيِر  اهللَغيػْ
 ح التاء، وكسر الجيمبفت تَػْرِجعُ  تُػْرَجعُ  4
 بحذؼ األلف وسكوف الياء )باإلفراد( لرّْيحَ ٱ ػػػحَ لرّْيَػػػ  ٱ 9
 بتنوين كسر بدؿ الفتح َوُلْؤُلؤٍ  َوُلْؤُلؤاً  33
 بإسقاط الهمزة الثانية َأرَيْػُتمْ  َأرََءيْػُتمْ  40
 بألف بعد النوف، )على الجمع( بَػيػَّْناتٍ  بَػيػَّْنتٍ  40

 
 يس( سورة  36) 

 

 مع الغنة نوف سين في الواو بإدغاـاًل : وص وَّاْلُقْرَءافِ  يس   َواْلُقْرَءافِ  يس   1
 بإسكاف الهاء فَػْهيَ  َفِهيَ  8
ُهُم  ثْػنَػْينِ ٱِإلَْيِهُم  14  ىا وقفاً وصاًل، وكسر ضم الهاء ب ثْػنَػْينِ ٱِإلَيػْ
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  26
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 بتخفيف الميم َلَما َلمَّا 32
 بكسر العين ْلِعُيوفِ ٱ فِ ْلُعُيو ٱ 34
 بضم الثاء والميم ثُُمرِهِ  ثََمرِهِ  35
 حذؼ الهاءب: مطلقاً  َعِمَلتْ  َعِمَلْتوُ  35
 باإلشماـ ػػيلَ ـ ْق ِقيلَ  45
 باإلشماـ ػػيلَ ـ ْق ِقيلَ  47
 بدوف سكت َمْرَقِدنَا َىَذا َىَذا سَمْرَقِدنَا 52
 لفبضم الظاء، وحذؼ األ ظَُللِ  ػػػلٍ ِظلَػػػ   56
 بضم الجيم والباء، وتخفيف الالـ ُجُباًل  ِجِبالِّ  62

النوف األولى وإسكاف الثانية، وضم  بفتح نَػْنُكْسوُ  نُػَنكّْْسوُ  68
 ؛ واإلخفاء جليالكاؼ دوف تشديد

 بإسكاف الهاء َوْىيَ  َوِىيَ  78
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  79
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  81
 بفتح النوف فَػَيُكوفَ  فَػَيُكوفُ  82

 

 الصافات( سورة  37) 
 

 بإمالة التاء قوالً واحداً وقفاً: بحذؼ التنوين؛ و  ِِِِبزِينَػػػةِ  ِبزِيَنةٍ  6
 بضم التاء َعِجْبتُ  َعِجْبتَ  12
 بهمزة واحدة )على اإلخبار( ِإنَّا َأِءنَّا 16
 بكسر العين نَِعمْ  نَػَعمْ  18
 باإلشماـ ػػيلَ ــ ْق ِقيلَ  35
 بكسر الزاي يُنزُِفوفَ  يُنَزُفوفَ  47
 بهمزة واحدة )على اإلخبار( ِإنَّا َأِءنَّا 53
 بإسكاف الهاء َلْهوَ  َلُهوَ  60
 بكسر الياء األخيرة ػػػبُػَنيّْ يَػػػ   ػػػبُػَنيَّ يَػػػ   102
 بإسكاف الهاء َلْهوَ  َلُهوَ  106
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  145
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 ص( سورة  38) 
 

 بضم الفاء  فُػَواٍؽ  َواٍؽ فػَ  15
 بإسكاف ياء اإلضافة  َوِلْي  َوِلَي   23
 بفتح وتشديد الالـ، وسكوف الياء لَّْيَسعَ ٱو  ْلَيَسَع ٱوَ   48

 ِاتََّخْذنَاُىمْ  ػػػُهْم أَتََّخْذنَػػػ    63
بحذؼ ىمزة االستفهاـ، فيقرأ بهمزة وصل 

 محذوفة وصاًل، وتكسر ابتداءً 
 بضم السين  ُسْخرِيَّا   ِسْخرِيَّا  63
 بإسكاف ياء اإلضافة  ِلْي  ِلَي   69
 بفتح القاؼ  ْلَحقَّ ٱفَ  ْلَحقُّ ٱفَ   84

 
 لزمرا( سورة  39) 

 

 حفصك اًء:وصاًل: بكسر الهمزة ، ابتد ػػػِتُكمْ ِإمََّهػػػ   ػػػِتُكمْ ُأمََّهػػػ   6
 الهاءصلة ب َلُكمْ  يَػْرَضوُ  يَػْرَضُو َلُكمْ  7
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  وَ فَػهُ  22
 باإلشماـ ػػيلَ ـ ْقوَ  َوِقيلَ  24
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 بكسر العين، وفتح الباء، وألف بعدىا    ِعَباَدُه  َعْبَدُه  36
 الهمزة الثانية بإسقاط َأفَػَريْػُتم  َأفَػَرَءيْػُتم  38

 ُقِضَي   َقَضى   42
بضم القاؼ، وكسر الضاد، وياء مفتوحة بدؿ 

 األلف 
 بضم التاء  ْلَمْوتُ ٱ ْوَت ْلمَ ٱ 42
 بإسكاف ياء اإلضافة  ػػػِعَباِديْ يَػػػ   ػػػِعَباِديَ يَػػػ    53
 بكسر النوف  تَػْقِنُطواْ  تَػْقَنُطواْ  53

 بزيادة ألف بعد الزاي )على الجمع( ِبَمَفازَاتِِهمْ  ِبَمَفازَتِِهْم   61 
 بإسكاف الهاء  َوْىَو  َوُىَو   62
  باإلشماـ ْۤىءْ ْاــِ ْجوْ  ءَ َوِجْاى    69
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ   70
يقْ  َوِسيَق   71   باإلشماـ ْو س 
  باإلشماـ ْق يلْ  ِقيَل   72
يقْ  َوِسيَق   73   باإلشماـ ْو س 
 باإلشماـ ْو ق يلْ  َوِقيَل  75

 
 غافر( سورة  40) 

 

 وقفاً ىا ء وصاًل، وكسر الها بضم لسَّيَّْئاتِ ٱَوِقُهُم  لسَّيَّْئاتِ ٱَوِقِهُم  9
 بفتح الياء والهاء َيْظَهرَ  يُْظِهرَ  26
 بضم الداؿ لفسادُ ٱ لفسادَ ٱ 26
 بضم العين فََأطَِّلعُ  فََأطَِّلعَ  37
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  40
 بكسر الشين ِشُيوَخاً  ُشُيوَخاً  67
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  73
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 فصمت( سورة  41) 
 

 بإسكاف الهاء يَ َوىْ  َوِىيَ  11
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  21
ُهُم  ْلَقْوؿُ ٱَعَلْيِهُم  25  وقفاً ىا الهاء وصاًل، وكسر  بضم ْلَقْوؿُ ٱَعَليػْ
ُهُم  َكةُ ػػػى  ْلَملَػػػ   ٱَعَلْيِهُم  30  وقفاً ىا الهاء وصاًل، وكسر  بضم ةِ َكػػػػى  ْلَملَػػػ   ٱَعَليػْ
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  43
 بتحقيق الهمزتين َءَأْعَجِمي ْعَجِميا ْءَ  44
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  44
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 الهمزة الثانية طبإسقا َأرَيْػُتمْ  َأرََءيْػُتمْ  52
 

 لشورىا( سورة  42) 
 

 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  4
 بالياء بدؿ التاء َيَكادُ  َتَكادُ  5
 اءبإسكاف اله َوْىَو )معاً( َوُىَو )معاً( 9
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  11
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  19
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  22

بفتح الياء، واسكاف الباء، وضم الشين مع  يَػْبُشرُ  يُػَبشّْرُ  23
 التخفيف؛ وال تخفى القلقلة

 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  25
 هاءبإسكاف ال َوْىَو )معاً( َوُىَو )معاً( 28
 بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي، واإلخفاء جلي يُنِزؿُ  يُػنَػزّْؿُ  28
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  29

بكسر الباء، وحذؼ األلف، وأبدؿ الهمزة ياء  َكِبيرَ  رَ ػػػى  َكبَػػػ    37
 ساكنة مدية

 
 لزخرفا( سورة  43) 

 

ْـّ  4 ْـّ  ُأ  حفصك اًء:بتدا ؛الهمزة بكسر: وصالً  ِإ
 بكسر الهمزة ِإف َأف 5
 بفتح التاء، وضم الراء َتْخُرُجوفَ  ُتْخَرُجوفَ  11
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  17
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  18
 بضم القاؼ، وحذؼ األلف، وإسكاف الالـ ُقلْ  قَاؿَ  24
 بكسر الباء لِِبُيوتِِهمْ  لِبُػُيوتِِهمْ  33
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 بكسر الباء مْ َولِِبُيوتِهِ  َولِبُػُيوتِِهمْ  34
 بتخفيف الميم َلَما َلمَّا 35
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  36
 بكسر السين َوَيْحِسُبوفَ  َوَيْحَسُبوفَ  37
 بنقل حركة الهمزة إلى السين وحذؼ الهمزة َوَسلْ  َوْسَئلْ  45
 باأللف قرأىا الكسائيوقفاً:  ػػػأَيُّػػػَهايَػػػػػ    ػػػأَيُّػػػوَ يَػػػػػ    49
 بفتح السين، وألف بعدىا ةَِِأَساِورَ  َأْسوِرَةٌ  53
 بضم السين والالـ ُسُلفاً  َسَلفاً  56
 بضم الصاد َيُصدُّوفَ  َيِصدُّوفَ  57

بحذؼ ىاء الضمير، مع حذؼ الياء وصالً  َتْشَتِهي َتْشَتِهيوِ  71
 لاللتقاء الساكنين

 بكسر السين َيْحِسُبوفَ  َيْحَسُبوفَ  80
 بضم الواو، وإسكاف الالـ دٌ ُولْ  َوَلدٌ  81
 بإسكاف الهاء َوْىَو )معاً( َوُىَو )معاً( 84
 بالياء بدؿ التاء يُػْرَجُعوفَ  تُػْرَجُعوفَ  85

 بّْ ارَ يَ  وَوِقيَلوُ  بّْ ارَ يَ  ےَوِقيِلوِ  88
وضم الهاء مع صلتها بواو لفظية  ،بفتح الالـ

 بالقصر
 

 لدخانا( سورة  44) 
 

 بكسر العين َوِعُيوفٍ  َوُعُيوفٍ  25
 وقفاً ىا الهاء وصاًل، وكسر  بضم لسََّماءُ ٱَعَلْيِهُم  لسََّماءُ ٱَعَلْيِهُم  29
 بالتاء بدؿ الياء تَػْغِلي يَػْغِلي 45
 بفتح الهمزة أَنَّكَ  ِإنَّكَ  49
 بكسر العين َوِعُيوفٍ  َوُعُيوفٍ  52
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 لجاثيةا( سورة  45) 
 

 كسرالبتنوين  َءايَاتٍ  َءايَاتٌ  4
 بحذؼ األلف، وسكوف الياء؛ )باإلفراد( الرّْيحِ  حِ رّْيَػػػ  لٱ 5
 كسرالبتنوين  َءايَاتٍ  َءايَاتٌ  5
 بالتاء بدؿ الياء تُػْؤِمُنوفَ  يُػْؤِمُنوفَ  6
 بهمز الواو ُىُزؤاً  ُىُزواً  9
 كسرالبتنوين  أَلِيمٍ  أَلِيمٌ  11
 بالنوف بدؿ الياء يَ ػػزِ لَِنْجػ لَِيْجِزيَ  14
 بإسقاط الهمزة الثانية َأفَػَرْيتَ  ْيتَ َأفَػَرءَ  23
 بفتح الغين، وإسكاف الشين ةِِػػػوَ َغْشػػػ   ػػػَوةً ِغَشػػػ   23
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  32
 باإلشماـْو ق يلْ  َوِقيلَ  34
 بهمز الواو ُىُزؤاً  ُىُزواً  35
 بفتح الياء، وضم الراء َيْخُرُجوفَ  ُيْخَرُجوف َ  35
 كاف الهاءبإس َوْىوَ  َوُىوَ  37
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 ألحقافا( سورة  46) 
 

 بإسقاط الهمزة الثانية َأرَيْػُتم َأرََءيْػُتم 4
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  8
 بإسقاط الهمزة الثانية َأرَيْػُتمْ  َأرََءيْػُتمْ  10
 بكسر الفاء من غير تنوين ُأؼّْ  ُأؼ   17
ُهُم  ْلَقوؿُ ٱَعَلْيِهُم  18  وقفاً  ىاوصاًل، وكسر  الهاء بضم ْلَقوؿُ ٱَعَليػْ
 بالنوف بدؿ الياء األولى َولِنُػَوِفيَػُهمْ  َولِيُػَوِفيَػُهمْ  19
 بتاء مفتوحة بدؿ الياء؛ وال تخفى اإلمالةَِتِرىِ  يُػَرى   25
 بفتح النوف ػػػِكنَػُهمْ َمَسػػػ   ػػػِكنُػُهمْ َمَسػػػ   25

 
  محمد( سورة  47) 

 

 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  2
 بفتح القاؼ والتاء، وزيادة ألف بعد التاء قَاتَػُلواْ  واْ قُِتلُ  4

 
 لفتحا( سورة  48) 

 

 بكسر الهاء، وترقيق الـ لفظ الجاللة َعَلْيِو اهلل َعَلْيُو اهلل 10
 بضم الضاد ُضّراً  َضّراً  11
 بكسر الالـ، وحذؼ األلف َكِلمَ  ػػػمَ َكلَػػػ   15
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  24
 وقفاً  ىاالهاء وصاًل، وكسر  بضم ةَِــْلَحِميَّػٱقُػُلوِبِهُم  ْلَحِميَّةَ ٱوِبِهُم قُػلُ  26
 ىا وقفاً وصاًل، وكسر الهاء  بضم ْلُكفَّارَ ٱِبُهُم  ْلُكفَّارَ ٱِبِهُم  29

 
 لحجراتا( سورة  49) 

 

بإبداؿ الباء ثاًء، والياء باًء، والنوف تاًء، )من  فَػَتثَبَُّتواْ  فَػَتبَػيػَُّنواْ  6
 الثبت(
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 ق( سورة  50) 
 

 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  37
 
 

 لذارياتا( سورة  51) 
 

 بكسر العين َوِعُيوفٍ  َوُعُيوفٍ  15
 بضم الالـ ِمْثلُ  ِمْثلَ  23
 بكسر السين، وسكوف الالـ، وحذؼ األلف قَاَؿ ِسْلمٌ  ػػػمٌ قَاَؿ َسلَػػػ   25
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 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  40
ُهُم  لرّْيحَ ٱَعَلْيِهُم  41  وقفاً  ىاالهاء وصاًل، وكسر  بضم لرّْيحَ ٱَعَليػْ
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  43
 بحذؼ األلف بعد الصاد، وإسكاف العينِٱلصَّْعَقةِِ ػػػِعَقةُ لصَّػػػ  ٱ 44
 بكسر الميم َوقَػْوـِ  َوقَػْوـَ  46
 وقفاً  ىاوكسر  الهاء وصاًل، بضم لَِّذيٱيَػْوِمُهُم  لَِّذيٱيَػْوِمِهُم  60

 
 لطورا( سورة  52) 

 

 بفتح الهمزة أَنَّوُ  ِإنَّوُ  28
 قرأىا الكسائي بالصاد الخالصة اْلُمَصْيِطُروفَ  ػْيِطُروفَ ـُمصَ ـال 37
 بفتح الياء َيْصَعُقوفَ  ُيْصَعُقوفَ  45

 
 لنجما( سورة  53) 

 

 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  7
 بفتح التاء، وإسكاف الميم، وحذؼ األلف ْمُرنَوُ َأفَػتَ  ػػػُرنَوُ َأفَػُتَمػػػ   12
 بإسقاط الهمزة الثانية َأفَػَريْػُتمُ  َأفَػَرَءيْػُتمُ  19
 وقفاً  ىاالهاء وصاًل، وكسر  بضم ُهِدىِ ـٱلِْرَِبُهُم  ْلُهَدى  ٱرَِبِهُم  23
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوْىوَ  30

، وأبدؿ الهمزة ياء بكسر الباء، وحذؼ األلف َكِبيرَ  رَ ػػػى  َكبَػػػ    32
 ساكنة مدية

 وصاًل: بكسر الهمزة؛ ابتداًء: كحفص ػػػِتُكمْ ِإمََّهػػػ   ػػػِتُكمْ ُأمََّهػػػ   32
 بإسقاط الهمزة الثانية َأفَػَرْيتَ  َأفَػَرَءْيتَ  33
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  35

 َوثَُموداً َفَما َوثَُموَدْا َفَما 51
فاء جلي؛ وقفاً: وصاًل: بتنوين الفتح، واإلخ

 بإبداؿ التنوين ألفاً 
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 لقمرا( سورة  54) 
 

 َخاِشعاً  ُخشَّعاً  7
بفتح الخاء وألف بعدىا، وكسر الشين مع 

 تخفيفها
 بكسر العين ِعُيوناً  ُعُيوناً  12

 
 لرحمنا( سورة  55) 

 

 بكسر النوف لرَّْيَحافِ ٱوَ  لرَّْيَحافُ ٱوَ  12
 دؿ النوفبالياء ب َسيَػْفُرغُ  َسنَػْفُرغُ  31
 وقفاً: قرأىا الكسائي باأللف أَيػَُّها أَيُّوَ  31

 َيْطِمثْػُهنَّ  56
 َيْطُمثْػُهنَّ 
 َيْطِمثْػُهنَّ 

بضم الميم )وىو المقدـ(، أو كسرىا )راجع 
 األصوؿ(

 َيْطِمثْػُهنَّ  َيْطِمثْػُهنَّ  74
 َيْطُمثْػُهنَّ 

بكسر الميم )وىو المقدـ(، أو ضمها )راجع 
 األصوؿ(

 
 لواقعةاة ( سور  56) 

 

 بتنوين الكسر )فيهما( َوُحوٍر ِعينٍ  َوُحوٌر ِعينٌ  22
 بهمزة واحدة مكسورة )على اإلخبار( ِإنَّا َأِءنَّا 47
 بفتح الشين َشْربَ  ُشْربَ  55
 بإسقاط الهمزة الثانية َأفَػَريْػُتم َأفَػَرَءيْػُتم 58
 بإسقاط الهمزة الثانية َأفَػَريْػُتم َأفَػَرَءيْػُتم 63
 بإسقاط الهمزة الثانية َأفَػَريْػُتم َرَءيْػُتمَأفػَ  68
 بإسقاط الهمزة الثانية َأفَػَريْػُتمْ  َأفَػَرَءيْػُتمْ  71
 بإسكاف الواو، وحذؼ األلف ِبَمْوِقعِ  ِبَمَواِقعِ  75
 بإسكاف الهاء َلْهوَ  َلُهوَ  98
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 لحديدا( سورة  57) 
 

 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  1
 ف الهاءبإسكا َوْىوَ  َوُىوَ  2
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  3
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  4
 بفتح التاء، وكسر الجيم تَػْرِجعُ  تُػْرَجعُ  5
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  6
 بحذؼ الواو َلَرؤؼٌ  َلَرُءوؼٌ  9
 بضم الفاء ػػػِعُفوُ فَػُيَضػػػ   ػػػِعَفوُ فَػُيَضػػػ   11
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  13
 بتشديد الزاي نَػزَّؿَ  نَػَزؿَ  16
ُهُم  أْلََمدُ ٱَعَلْيِهُم  16  وقفاً  ىاالهاء وصاًل، وكسر  بضم أْلََمدُ ٱَعَليػْ
 بفتح الباء الثانية والخاء ْلَبَخلِ ٱبِ  ْلُبْخلِ ٱبِ  24
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 لمجاِدلةا( سورة  58) 
 

 الهاءوفتح  ،وتشديد الظاء ،بفتح الياء ػػَهُروفَ َيظَّػػػ   ػِهُروفَ يُظَػػػ   2
 وفتح الهاء ،وتشديد الظاء ،بفتح الياء ػػَهُروفَ َيظَّػػػ   ػِهُروفَ يُظَػػػ   3
 باإلشماـ )معاً( ق يلْ  )معاً(ِقيَل  11
 )على االفراد(بإسكاف الجيم، وحذؼ األلف؛  ْلَمْجِلسِ ٱ ػػػِلسِ ْلَمَجػػػ  ٱ 11
 فيهما() الشين بكسر نِشُزواْ ٱنِشُزوْا فَ ٱ نُشُزواْ ٱنُشُزوْا فَ ٱ 11
 السين بكسر َوَيْحِسُبوفَ  َوَيْحَسُبوفَ  18
ُهُم  ػػنُ لشَّْيطَػػػ  ٱَعَلْيِهُم  19  الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  بضم ػػنُ لشَّْيطَػػػ  ٱَعَليػْ
يَمػػػ  ٱقُػُلوِبِهُم  22 يَمػػػ  ٱقُػُلوِبُهُم  ػػػنَ إْلِ  الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  بضم ػػػنَ إْلِ

 
 لحشرا( سورة  59) 

 

 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  1
 الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  بضم بَ لرُّعُ ٱقُػُلوِبُهُم  لرُّْعبَ ٱقُػُلوِبِهُم  2
 العين بضم لرُُّعبَ ٱ لرُّْعبَ ٱ 2
 الباء بكسر بُِيوتَػُهم بُػُيوتَػُهم 2
ُهمُ  ءَ ْلَجاَل  ٱَعَلْيِهُم  3  الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  بضم ءَ ْلَجاَل  ٱ َعَليػْ
 بهمز الواو َرُؤؼٌ  َرُءوؼٌ  10
 السين بكسر َتْحِسبُػُهمْ  َتْحَسبُػُهمْ  14
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  24

 
 لممتحنةا( سورة  60) 

 

 وتشديد الصاد ،الياء والفاء بضم يُػَفصّْلُ  يَػْفِصلُ  3
 بإمالة التاء قواًل واحداً وقفاً: و  ،الهمزة بكسر ةِِِإْسوَ  ُأْسَوةٌ  4
 بإمالة التاء قواًل واحداً وقفاً: و  ،الهمزة بكسر ةِِِإْسوَ  ُأْسَوةٌ  6
 بحذؼ الهمزة ونقل حركتها إلى السين َوَسُلوا َوْسئَػُلوا 10
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 لصفا( سورة  61) 
 

 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  1
 وكسر الحاء ،وألف بعدىا ،بفتح السين َساِحرٌ  ِسْحرٌ  6
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  7

 
 لجمعةاسورة  ( 62) 

 

 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  3
 

 لمنافقونا( سورة  63) 
 

 الشين بإسكاف ُخْشبٌ  ُخُشبٌ  4
 السين بكسر َيْحِسُبوفَ  َيْحَسُبوفَ  4
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  5

 
 لتغابنا( سورة  64) 

 

 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  1
 

 لطالقا( سورة  65) 
 

 الباء بكسر نَّ بُِيوتِهِ  بُػُيوتِِهنَّ  1
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  3
 ضمالبتنوين  ػػػِلغٌ بَػػػ   ػػػِلغُ بَػػػ   3

 وهُ َأْمرَ  ےَأْمرِهِ  3
بفتح الراء، وضم ىاء الكناية، وال يخفى صلة 

 ىاء الكناية بواو
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 لتحريما( سورة  66) 
 

 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  2
 بتخفيف الراء َعَرؼَ  َعرَّؼَ  3

َرِءي   َوِجْبرِيلُ  4  لُ َوَجبػْ
وال يخفى  ،وىمزة بعد الراء ،بفتح الجيم والراء

 المد المتصل
 باإلشماـ ق يلْ و َوِقيلَ  10
 ، وألف بعد التاءبفتح الكاؼ والتاء وَِكَتاِبوِ  وَُكُتِبوِ  12
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 لممكا( سورة  67) 
 

 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  1
 اءبإسكاف اله َوْىوَ  َوُىوَ  2
 وتشديد الواو ،بحذؼ األلف تَػَفوُّتٍ  ػػػُوتٍ تَػَفػػػ   3
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  4
 بإسكاف الهاء َوْىيَ  َوِىيَ  7
 بضم الحاء اً َفُسُحق اً َفُسْحق 11
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  14
يئْ  ِسيَئْت ؛ َوِقيلَ  27  باإلشماـ و ق يلْ ػْت ؛ ـس 
 بإسقاط الهمزة الثانية ُتمْ َأرَيػْ  َأرََءيْػُتمْ  28
 ؛ والمنفصل جليبإسكاف ياء اإلضافة َمِعي   َمِعيَ  28
 تاءالياء بدؿ الب َفَسيَػْعُلُموفَ  َفَستَػْعُلُموفَ  29
 بإسقاط الهمزة الثانية َأرَيْػُتمْ  َأرََءيْػُتمْ  30

 
 لقمما( سورة  68) 

 

 مع الغنة [مِ لقلٱ]و  نوف ]ف[ في واو بإدغاـ ْلَقَلمِ ٱوَّ  ف   ْلَقَلمِ ٱوَ  ف   1
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  7
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  48
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  49

 
 لحاقةا( سورة  69) 

 

َلوُ  9  وفتح الباء ،بكسر القاؼ وُ ِقبَػلَ  قَػبػْ
 بإسكاف الهاء فَػْهيَ  َفِهيَ  16
 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  21
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 معارجلا( سورة  70) 
 

 بياء التذكير بدؿ تاء التأنيث يَػْعُرجُ  تَػْعُرجُ  4
 الميم بفتح ػػػذٍ يَػْوَمػػػ   ػػػذٍ يَػْوِمػػػ   11
ِِِ نَػزَّاَعةً  16  بتنوين الضم بدؿ تنوين الفتحِنـَزَّاَعة 
 )على اإلفراد( الثانيةاأللف  بحذؼ ػػػَدتِِهمْ َبَشَهػػػ   ػػػَداتِِهمْ َبَشَهػػػ   33
 بإسكاف الصاد بٍ ُنصْ  ُنُصبٍ  43

 
 نوح( سورة  71) 

 

 وإسكاف الالـ ،بضم الواو الثانية َوُوْلُدهُ  َوَوَلُدهُ  21
 بإسكاف ياء اإلضافة بَػْيِتيْ  بَػْيِتيَ  28

 
 لجنا( سورة  72)  

 

 لالـاالقاؼ وألف بعدىا وفتح  بفتح قَاؿَ  ُقلْ  20
 

 المزَّمل( سورة  73) 
 

 الباء بكسر َربّْ  َربُّ  9
 

 لمدثرا( سورة  74) 
 

 بكسر الراء لرّْْجزَ ٱوَ  لرُّْجزَ ٱوَ  5

بفتح الذاؿ وألف بعدىا، وحذؼ ىمزة )أدبر(،  ِإذا َدبَػرَ  ِإْذ َأْدبَػرَ  33
 وفتح الداؿ فيها
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 لقيامةا( سورة  75) 
 

 السين بكسر أََيْحِسبُ  أََيْحَسبُ  3
 باإلشماـْو ق يلْ  َوِقيلَ  27
 إدغاـ النوف في الراءال يخفى و  ؛بترؾ السكت َمن رَّاؽْ  رَاؽْ  سَمنْ  27
 السين بكسر أََيْحِسبُ  أََيْحَسبُ  36
 خفى اإلمالةتوال  الياء،تاء بدؿ البِْمِنِ ـتُِ يُْمَنى   37

 
 إلنسانا( سورة  76) 

 

 ػػػِسالً َسلَػػػ   ػػػِسالْ َسلَػػػ   4
فيما  واإلدغاـ ؛وقفاً  اً بدؿ ألففيبتنوين الفتح، 

 جلي بعدىا

 قَػَوارِيراً كانت  قَػَوارِيراْ كانت  15
خفاء عند واإل ؛وقفاً  اً بدؿ ألففيبتنوين الفتح، 

 جلي القاؼ التي بعدىا

فيما  واإلدغاـ ؛وقفاً  اً بدؿ ألففيبتنوين الفتح،  منقَػَوارِيراً  منقَػَوارِيرْا  16
 جلي بعدىا

َرؽٌ  21 َرؽٍ  ُخْضٌر َوِإْسَتبػْ  يهمافكسر البتنوين  ُخْضٍر َوِإْسَتبػْ
 

 لمرسالتا( سورة  77) 
 

 بتشديد الداؿ فَػَقدَّْرنَا فَػَقَدْرنَا 23
 العين بكسر َوِعُيوفٍ  َوُعُيوفٍ  41
 باإلشماـْق يلْ  ِقيلَ  48
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 لنبأا( سورة  78) 
 

 الذاؿ بتخفيف اً ِكَذاب اً ِكذَّاب 35
 النوف بضم ػػػنُ لرَّْحَمػػػ  ٱ ػػػنِ لرَّْحَمػػػ  ٱ 37

 
 

 لنازعاتا( سورة  79) 
 

 (على اإلخبار)بحذؼ الهمزة األولى  ِإَذا َأِءَذا 11
 بزيادة ألف بعد النوف ةِِنَاِخرَ  َنِخَرةً  11

 
 

 عبس( سورة  80) 
 

 العين بضم فَػَتنَفُعوُ  فَػَتنَفَعوُ  4
 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  9

 
 

 لتكويرا( سورة  81) 
 

 بتشديد الشين ُنشَّْرتْ  ُنِشَرتْ  10
 العين بتخفيف ُسِعَرتْ  َرتْ ُسعّْ  12
 بالظاء بدؿ الضاد ِبظَِنينٍ  ِبَضِنينٍ  24

 
 

 النفطارا( سورة  82) 
 

 ال خالف في فرشيا
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 لمطففينا( سورة  83) 
 

انَِرَِِّبل  رَافَ  سَبلْ  14  وال يخفى اإلدغاـ ؛بترؾ السكت 
 لف بعدىااألبخاء مفتوحة و  َخاَتُموُ  ػػػُموُ ِختَػػػ   26
 الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  بضم نَقَلُبواْ ٱَأْىِلُهُم  نَقَلُبواْ ٱِهُم َأْىلِ  31
 بإثبات ألف بعد الفاء فَاِكِهينَ  َفِكِهينَ  31

 
 

 النشقاقا( سورة  84) 
 

وال  ،وتشديد الالـ ،وفتح الصاد ،الياء بضمَِوُيَصلِّىِ  َوَيْصَلى   12
 خفى اإلمالةت

 الباء حبفت لَتَػرَْكَبنَّ  لَتَػرَْكُبنَّ  19
ُهُم  ْلُقْرَءافُ ٱَعَلْيِهُم  21  الهاء وصاًل، وكسرىا وقفاً  بضم ْلُقْرَءافُ ٱَعَليػْ

 
 

 لبروجا( سورة  85) 
 

 بإسكاف الهاء َوْىوَ  َوُىوَ  14
 الداؿ بكسر ْلَمِجيدِ ٱ ْلَمِجيدُ ٱ 15

 
 

 لطارقا( سورة  86) 
 

 الميم بتخفيف َلَما َلمَّا 4
 
 

 ألعمىا( سورة  87) 
 

 الداؿ بتخفيف َقَدرَ  َقدَّرَ  3
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 لغاشيةا( سورة  88) 
 

 ال خالف في فرشيا
 

 لفجرا( سورة  89) 
 

 الثانيةالواو  بكسر ْلوِْترِ ٱوَ  ْلَوْترِ ٱوَ  3
 باإلشماـ ءَ ػػْاي  ـو جْ  ءَ ْاي  ػػَوجِ  23
 بفتح الذاؿ يُػَعذَّبُ  يُػَعذّْبُ  25
 الثاء بفتح يُوَثقُ  يُوِثقُ  26

 
 مدلبا( سورة  90) 

 

 السين بكسر أََيْحِسبُ  أََيْحَسبُ  5
 السين بكسر أََيْحِسبُ  أََيْحَسبُ  7
 الكاؼ بفتح َفكَّ  َفكُّ  13

ِِِ َرقَػَبةٍ  13 َبًة إمالة التاء قوالً واحداً ؛ وال يخفى فتحالبتنوين َِرقـَ
 وقفاً 

ـٌ  14 وفتح الميم من  ،وحذؼ األلف ،الهمزة بفتح َأْطَعمَ  ِإْطَعا
 غير تنوين

 بالواو بدؿ الهمزةُِموَصَدةِِ ْؤَصَدةٌ مُ  20
 
 

 لشمسا( سورة  91) 
 

 ال خالف في فرشيا
 

 لميلا( سورة  92) 
 

 ال خالف في فرشيا
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 لضحىا( سورة  93) 
 

 ال خالف في فرشيا
 
 

 لشرحا( سورة  94) 
 ال خالف فييا

 
 

 لتينا( سورة  95) 
 ال خالف فييا

 
 

 لعمقا( سورة  96) 
 

 بإسقاط الهمزة الثانية تَ َأرَيْ  َأرََءْيتَ  9
 بإسقاط الهمزة الثانية َأرَْيتَ  َأرََءْيتَ  11
 بإسقاط الهمزة الثانية َأرَْيتَ  َأرََءْيتَ  13

 
 

 لقدرا( سورة  97) 
 

 الالـ بكسر َمْطِلعِ  َمْطَلعِ  5
 
 

 لبينةا( سورة  98) 
 

 ال خالف في فرشيا
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 لزلزلةا( سورة  99) 
 

 شماـباإل ػُدرُ ـي صْ  َيْصُدرُ  6
 
 

 لعادياتا( سورة  100) 
 ال خالف فييا

 
 

 لقارعةا( سورة  101) 
 

 بإسكاف الهاء فَػْهوَ  فَػُهوَ  7
 
 

 لتكاثرا( سورة  102) 
 

 التاء بضم لَتُػَرُوفَّ  لَتَػَرُوفَّ  6
 
 

 لعصرا( سورة  103) 
 ال خالف فييا

 
 

 ليمزةا( سورة  104) 
 

 بتشديد الميم َجمَّعَ  َجَمعَ  2
 السين بكسر َيْحِسبُ  َيْحَسبُ  3
 العين والميم بضم ُعُمدٍ  َعَمدٍ  9
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 لفيلا( سورة  105) 
 

 ال خالف في فرشيا
 
 

 قريش( سورة  106) 
 

 ال خالف في فرشيا
 
 

 الماعون( سورة  107) 
 

 بإسقاط الهمزة الثانية َأرَْيتَ  َأرََءْيتَ  1
 
 

 كوثرال( سورة  108) 
 ال خالف فييا

 
 

 رونالكاف( سورة  109) 
 

 بإسكاف ياء اإلضافة َوِليْ  َوِليَ  6
 
 

 النصر( سورة  110) 
 ال خالف فييا
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 المسد( سورة  111) 
 

ِِِ َحمَّاَلةَ  4  بإمالة التاء قواًل واحداً وقفاً: و  ؛التاء بضمَِحَّاَلُة
 
 
 

 اإلخالص( سورة  112) 
 

 بهمز الواو ُكُفؤاً  ُكُفواً  4
 
 

 الفمق( سورة  113) 
 ال خالف فييا

 
 

 الناس( سورة  114) 
 

 ال خالف في فرشيا
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 الفهارس                                                  
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 قائمة املصادر واملراجع
 المجيد عبد/ تحقيؽ. السبع القراءات في اإلقناع(.  ىػ1413)  عمي الباذش، أحمد ابف (1

 .القري أـ جامعة: مكة. قطامش

 القراءات في النشر طيبة شرح ىػ (.1421)  -الناظـ ابف-محمد  ابف الجزري، أحمد (2
 .العممية الكتب دار: . بيروت2ميرة. ط . تحقيؽ/ أنسالعشر

 . تحقيؽ/ أحمدالعشر القراءات في التيسير تحبيرىػ (. 1421ابف الجزري، محمد محمد )  (3
 الفرقاف. القضاة. عماف: دار مفمح دمحم

بيروت: دار الكتب . القراء طبقات في النياية غايةىػ (. 1427ابف الجزري، محمد محمد )  (4
 العممية.

 محمد . تحقيؽ/ عميالعشر القراءات في النشرىػ (. 1427ابف الجزري، محمد محمد )  (5
 الكبرى. التجارية الضباع. القاىرة: المطبعة

 المكية . مكة: المكتبة4. طالكريم القرآن قراءة أحكامـ (. 1999)  ميؿخ الحصري، محمود (6
 اإلسالمية. البشا ر دار -

 العاؿ . تحقيؽ/ عبدالسبع القراءات في الحجةىػ (. 1411)  خالويو، الحسيف أحمد ابف (7
. ط سالـ  الشروؽ. . بيروت: دار4مكـر

 الكتاب . بيروت: دارالسبع تالقراءا في التيسيرىػ (. 1414)  عثماف عمرو الداني، أبو (8
 العربي.

 . تحقيؽ/المشيورة السبع القراءات في البيان جامعىػ (. 1426عمرو عثماف )  الداني، أبو (9
 .العممية الكتب دار: الجزا ري. بيروت صدوؽ محمد

. األمصار أىل مصاحف مرسوم معرفة في المقنعىػ (. 1431)  عثماف عمرو الداني، أبو (11
 التدمرية. دار :الرياض الحميد. سفح بنت نورة /تحقيؽ

. وجل عز اهلل كتاب في واالبتدا الوقف في المكتفى ىػ (.1417)  عثماف عمرو الداني، أبو (11
 .الرسالة مؤسسة: . بيروت2المرعشمي. ط الرحمف عبد يوسؼ تحقيؽ/

تحقيؽ/  .عشر األربعة بالقراءات البشر فضالء إتحافىػ (. 1417الدمياطي، أحمد البنا )  (12
 ا زىرية. الكميات مكتبة - الكتب عالـالقاىرة: إسماعيؿ.  محمد عبافش

 . تحقيؽ/واألعصار الطبقات عمى الكبار القراء معرفةىػ (. 1418أحمد )  الذىبي، محمد (13
 .العممية الكتب دار: عباس. بيروت صالح و ا رناؤوط شعيب و معروؼ بشار

 اض: مكتبة المعارؼ لمنشر والتوزي .. الريالتطبيق الصرفيـ (. 1999الراجحي، عبده )  (14
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ا فياني.  . تحقيؽ/ سعيدالقراءات حجةىػ (. 1418زنجمة )  بف الرحمف عبد زرعة، أبو (15
 الرسالة. . بيروت: مؤسسة5ط

 ووجو األماني حرز المسمى الشاطبية متنىػ (. 1431الرعيني )  فيره بف الشاطبي، القاسـ (16
. دمشؽ: دار 5الزغبي. ط تميـ دمحم تحقيؽ/ .السبع القراءات في التياني

 اليوثاني لمدراسات اإلسالمية.

 محمود أحمد/ تحقيؽ. السبع القراءات في النفع غيث(.  ىػ1425)  محمد الصفاقسي، عمي (17
 .العممية الكتب دار: بيروت. الحفياف

محمد خمؼ . تحقيؽ/ القراءة أصول بيان في اإلضاءةىػ (. 1421الضباع، عمي محمد )  (18
 لقاىرة: المكتبة ا زىرية لمتراث.الحسيني. ا

 . )د.ـ(.غاية رضائي في قراءة الكسائيىػ (. 1428ضمرة، توفيؽ إبراىيـ )  (19

 . تحقيؽ/ عادؿالسبع القراءات عمل في الحجةىػ (. 1428أبو عمي الفارسي، الحسف )  (21
المعصراوي. بيروت: دار الكتب  عيسى أحمد و عوض عمي و الموجود عبد

 العممية.

 المنتيي المقرئ وتذكار المبتدئ القارئ سراجىػ (. 1373عثماف )  بف صح، عميالقا ابف (21
: الضباع. القاىرة . تحقيؽ/ عميالتياني ووجو األماني حرز منظومة شرح
 .الحمبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة

البدور الزاىرة في القراءات العشر المتواترة ىػ (. 1429القاضي، عبد الفتاح عبد اليني )  (22
. تحقيؽ/ صبري رجب ُكَريِّـ. القاىرة: دار السالـ طريقي الشاطبية والدرة من

 لمطباعة والنشر.

 القراءات في الشاطبية شرح في الوافيىػ (. 1421القاضي، عبد الفتاح عبد اليني )  (23
 . جدة: السوادي لمتوزي .5ط .السبع

القراءات األربع  إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في(.  ىػ1424)  خميؿ محمد ،القباقبي (24
 .عمار دار: ا ردف. شكري خالد أحمد/ تحقيؽ. عشر

، جنة المشتاق في تفسير كالم الممك الخالق) د.ت (.  عبد الرحمف بف محمد ،القماش (25
 . د.ـ.المعروؼ بػ الحاوي في تفسير القرآف الكريـ

القاىرة:  .العشر القراءات توجيو في البشر طالئعىػ (. 1427الصادؽ. )  قمحاوي، محمد (26
 العقيدة. دار

ضيؼ.  . تحقيؽ/ شوقيالقراءات في السبعةىػ (. 1411موسى )  بف مجاىد، أحمد ابف (27
 المعارؼ. . القاىرة: دار2ط
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 .دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزي . بيروت: يوسؼ الشيخ محمد البقاعي
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